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Zámer spracovania PR Obce Budiná 

 

Tabuľka č. 1 

Názov dokumentu Program rozvoja obce Budiná na roky 2021 – 2027 

Forma spracovania Externými odborníkmi a zástupcami samosprávy, v zmysle 

zákona 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a platnej 

Metodiky na vypracovanie PHSR 

Riadenie procesu spracovania  Projekt spracuje pracovná skupina zložené 

z externého odborníka a volení zástupcovia Obce 

Budiná 

 Občania budú informovaní prostredníctvom 

úradnej tabule 

 Podnikateľské subjekty a neziskové organizácie 

budú oslovené ohľadne spolupráce 

Obdobie spracovania Júl 2021 – Jún 2022 

Financovanie spracovania Spracovanie bude financované z projektu „Podpora 

rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach 

okresu Lučenec“ (Európsky sociálny fond, OP Efektívna 

verejná správa), kód projektu: 14011APX2 

 

 

Časový harmonogram spracovania dokumentu 
 

Tabuľka č.2 

Harmonogram spracovania PRO  Budiná 

Mesiac v roku 

2021/2022 

VIII. IX. X. XI. XII. I. II – VI. 

Zadanie        
Analytická časť 

vrátane prieskumu 
       

Stratégia obce 

Budiná 
       

Programová časť        
Realizačná časť        
Finančná časť        
Prílohy        
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Metódy zapojenia verejnosti do prípravy PRO 

 

Tabuľka č. 3 

Metóda  Informovanie 

verejnosti  

Získavanie názorov 

verejnosti  

Zohľadnenie názorov verejnosti  

Úradná tabuľa    

Miestny rozhlas    

Listy/pošta    

Elektronická pošta    

Tlačená verzia PRO    

Elektronická verzia 

PRO  
   

Verejné zasadnutie 

pracovnej skupiny 

   

Využitie nezávislého 

facilitátora 

   

 

 

 

Zoznam členov pracovných skupín 

 Tabuľka č. 4 

Funkcia v strategickom 

plánovaní 

Funkcia v pracovnom 

zaradení 

Meno a priezvisko 

Koordinátor  Starosta obce  Marian Čerpák, Ing. 

Člen pracovnej skupiny Zástupca starostu/Poslanec Jozef Gábor 

Člen pracovnej skupiny Poslanec Miroslav Gábor 

Člen pracovnej skupiny Poslanec Milan Koška 

Člen pracovnej skupiny Poslanec Radoslav Koška 

Člen pracovnej skupiny Poslanec Ivan Zvara 

Metodik  

 

Strategické plánovanie, 

analýzy, facilitácia 

Haluška Milan, Ing. 
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Program rozvoja obce na roky  2021 - 2027 

Obec Budiná 

Schválený: uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Budiná č. 156/2022 , dňa 16.8.2022 

Plánovacie obdobie 2021 – 2027 

Schvaľovací orgán / orgány Obecné zastupiteľstvo 

Identifikácia územnej/-ných 

samospráv/-y, pre ktorý/-é sa 

dokument spracováva 

Obec Budiná 

Dátum schvaľovania  

16.8.2022 

Členovia riadiaceho výboru 

participatívnej tvorbyPRO 

V zmysle tabuľky č. 4 

Gestor tvorby PRO a jeho 

kontaktné údaje 

Ing. Milan Haluška, milan.haluska@tomasovce.sk 

Koordinátor tvorby PRO a jeho 

kontaktné údaje 

Ing. Marian Čerpák, obecbudina@tuhar.net 

Členovia tímov logistickej 

podpory 

Ing. Dana Geľhošová 

Bc. Ľubica Póšová 

Adresa zverejnenia PRO na 

napr. webovom sídle zadávateľa 

tvorby stratégie ( obcí, miest, 

VÚC) 

https://obecbudina.sk/ 

 

 

1. ÚVOD - Základné východiská procesu tvorby a obsahu 

 

1.1. Inštitucionálne  východiská (legislatíva, kompetencie, partneri a inštitucionalizované štruktúry 

partnerstiev) 

1.1.1. Legislatíva upravujúca 

tvorbu a implementáciu 

PRO 

Zákon č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení 

neskorších predpisov, Metodika a inštitucionálny rámec tvorby 

verejných stratégií schváleného uznesením vlády SR č. 197/2017 z 

26. apríla 2017 

1.1.2. Rozhodovacie kompetencie 

v oblasti tvorby 

a implementácie PRO 

Obecné zastupiteľstvo obce Budiná 

1.1.3. Partneri Dotknutá 

verejnosť 

Občania obce Budiná 

Hlavní aktéri 

rozvoja  

občania, podnikateľské subjekty, správcovia sietí, vodných plôch 

a vodných tokov, vlastníci nehnuteľností, neziskové organizácie 

Hlavní sociálno-

ekonomickí 

partneri 

občania, neziskové organizácie 

1.1.4  Inštitucionalizované 

partnerstvá pre tvorbu 

a implementáciu PRO 

• Región pod Javorom 

• MAS Podpoľanie  

 

1.2.Obsahové východiská   

1.2.1. Zdôvodnenie potreby 

spracovania PRO 

Potreba tvorby PRO je daná Zákonom 539/2008 o podpore 

regionálneho rozvoja, ktorý ukladá obciam povinnosť 

vypracovávať a aktualizovať PRO podľa potreby. PRO je ťažiskom 

https://obecbudina.sk/
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na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania obce. Jeho prostredníctvom 

bude Obec Budiná uskutočňovať podporu rozvoja na úrovni rozvoja 

miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu, hospodársku 

a environmentálnu sféru. Problémom sa javí možná zmena vedenia 

obce, ktorá by mohla rozbehnutý rozvoj zastaviť svojou 

nečinnosťou alebo zmenou myslenia. Aj z tohto dôvodu je PRO 

obce Budiná nevyhnutným strategickým materiálom, ktorý určí jej 

smerovanie na niekoľko rokov.   

Vypracovanie PRO je takisto podmienkou pre využitie finančných 

národných zdrojov ako i zdrojov EÚ.   

1.2.2. Definícia územia pre 

spracovanie PRO a územnej 

štrukturácie stratégie PRO 

Kataster obce Budiná, Okres Lučenec, Banskobystrický kraj 

1.2.3. Relevantné vstupy 

z nadradených 

programových a 

strategických dokumentov  

Partnerská dohoda, Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 

2030, Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja 

Slovenskej republiky do roku 2030, Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja BBSK, Akčný plán najmenej rozvinutého 

okresu Lučenec, Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych 

služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, Program 

odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025, Program 

predchádzania vzniku odpadu SR na roky 2019 – 2025 a ďalšie 

sektorové strategické dokumenty 

1.2.4. Informácia o procese 

participatívnej tvorby PRO 

Fáza 1.– Identifikácia potreby a impulzov vypracovania PHRSR a 

rozhodnutie o začatí prípravných prác – 05/2021 

Fáza 2. – Prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej 

správy vrátane predbežnej vízie 08/2021 

Fáza 3. – Inventarizačná, analytická a prognostická fáza 

spracovania PHRSR – 08-10/2021 

Fáza 4. – Stanovenie vízie, strategického smerovania, priorít a 

strategických cieľov PHRSR - 11/2021 

Fáza 5. – Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, 

postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov – 12/2021  

Fáza 6. – Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania 

a vyhodnocovania PHRSR – 01-03/2021 

Fáza 7. – Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR – 04-

07/2022 

 

 

2. ANALYTICKÉ VÝCHODISKÁ 

2.1.Zhodnotenie implementácie doterajších stratégií 

Cieľ 1  

Podpora podnikania s využitím miestnych zdrojov a podpora vytvárania produktu cestovného 

ruchu  

Aktivita 
Stav (splnené / nesplnené/čiastočne splnené – 

možno uviesť aj rok realizácie) 

„Budinský náučný chodník“ Čiastočne splnené, osadené tabule 

s informáciami 



Obec Budiná 

                                            Obecný úrad, Budiná 96, 985 12 Tuhár  

 

 

8 

V zmysle dokumentu: Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3 

 

Obec Budiná na internete Splnené 

Marketing obce Nesplnené 

TIOC – turistické informačné a obchodné centrum Nesplnené 

Relaxačno vzdelávací tábor Nesplnené 

Audit voľných plôch v obci  Nesplnené 

 

Cieľ 2 

Budovanie sociálnej infraštruktúry v obci a udržanie kultúrnej identity obce, udržiavanie tradícií  

 

Aktivita Stav (splnené / nesplnené) 

Návrat ku koreňom Čiastočne splnené 

 

Cieľ 3 

Podpora projektov za účelom rozvoja životného prostredia a technickej infraštruktúry 

Budinský amfiteáter V realizácii 

 

 

2.2.Kľúčové trendy vývoja, ak by sa stratégia PRO neimplementovala 

 

      Súčasný stav a vývoj obce možno sledovať cez rôzne indikátory – spokojnosť obyvateľov so službami 

v obci, migrácia obyvateľstva a s tým súvisiaci demografický vývoj, stav životného prostredia, 

informovanosť obyvateľov o aktivitách obce, stav dopravnej infraštruktúry, vzhľad obce a iné. V prípade, 

že by si obec nestanovila konkrétne úlohy a priority, kam chce smerovať, aká je jej dlhodobá vízia 

a zároveň nenapĺňala tieto ciele, spokojnosť obyvateľov so životom v obci by klesla. Od toho sa odvíja 

regresívny demografický vývoj a množstvo iných výziev, ktoré by bolo pre obec oveľa náročnejšie riešiť. 

Najhorším scenárom je zníženie počtu obyvateľov a aj príjmov natoľko, že by obec nebola schopná sama 

zabezpečovať úlohy samosprávy.  

 

 

2.3.Identifikácia vnútorných potenciálov, výziev, limitov a problémov  

Výzvy a potenciály z vonkajšieho prostredia:  

Možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít zo zdrojov EÚ  

Existencia turistických atrakcií v blízkom okolí obce  

Možnosti spolupráce s obcami v rámci Mikroregiónu Javor 

 

Limity a problémy z vonkajšieho prostredia:  

Bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ  

Nízky záujem firiem investovať v menších obciach  

Nedostatočný rozvoj turistických aktivít v okolí obce  

Starnúce obyvateľstvo, negatívny demografický vývoj.  
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2.4. Analýza východiskovej situácie  

 

2.4.1 2.4.1 HISTÓRIA 

 

     Prvá písomná zmienka z roku 1393 uvádza názov Brtolehutaya. V neskorších prameňoch sa uvádza 

názov Budalehota (1467) či Budaszállás. Názov Budiná sa začínal používať koncom 18 storočia. Podľa 

tradície založili obec korytári z Budína, pričom toto remeslo v obci pretrvalo až do polovice 20. storočia. 

Osada najprv patrila pod Divínske hradné panstvo, od roku 1554 do 1595 pod Sečiansky sandžak. V rokoch 

1585-1586 bol vlastníkom Budinej Mohamad bin Ali. Po vyhnaní Turkov sa Budiná znovu ocitla v majetku 

Divínskeho hradu. Za vlády Balaššovcov prijalo obyvateľstvo Budinej podľa vzoru „Cuius regio, eius 

religio“ reformáciu. Obec patrila pod matkocirkev Polichno. V roku 1686 sa novými pánmi divínskeho 

panstva stali Zichyovci, ktorí sa začali snažiť o rekatolizáciu poddanských obcí. Evanjelické učenie však 

medzičasom na Budinej silno zakorenilo. Podobrotky sa Budinú rekatolizovať nedarilo, a tak boli všetci 

dospelí muži v roku 1717 uväznení na haličskom zámku, kde ich donútili platiť dávky (štólu) divínskemu 

plebánovi. Táto situácia podnietila Jána Madácha k osobnej audiencii u Márie Terézie. Ekonomický tlak 

mal svoje ovocie, nakoľko v období zavedenia tolerančného patentu už bola Budiná znovu spolovice 

katolícka. Samostatný ev. a.v. zbor vnikol na Budinej až v roku 1856, dovtedy bol zbor administrovaný z 

Polichna. Katolícki veriaci patria stále pod divínsku farnosť. V roku 1890 vyvolala pozornosť vzbura 

roľníkov, ktorú podnietilo nespravodlivé rozdelenie pozemkov. V roku 1895 postihol Budinú veľký požiar, 

ďalší vypukol 18. októbra 1935. Iba krátku históriu mala ťažba kremeňa (albitu a chloritov) v lome pod 

Javorom, v súčasnosti je toto ťažobné miesto zatopené. Počas Slovenského národného povstania bolo do 

povstaleckej armády zmobilizovaných 127 mužov, ďalší odišli k partizánom. Po porážke povstania boli 

mnohí Budinci internovaní v nemeckých pracovných táboroch. V decembri 1944 a januári 1945 podnikli 

nemecké jednotky trestné výpravy do okolia Budinej, podnietené zavraždením a olúpením dvoch 

nemeckých vojakov. Zajali trinásť partizánov a šesť obyvateľov Budinských lazov. Odvliekli ich do Piešťa, 

kde ich mučili a 24. januára 1945 bosých hnali nazad na Budinské lazy. Tam ich pri osade „Šajtárovci“ na 

výstrahu obesili. Na pamiatku popravených bolo toto miesto vyhlásené za Pamätný les pri Budinej. Na 

vŕšku nad Budinou v 60 rokoch 20 storočia postavili obeseným pamätník, ktorý sa stal za socializmu 

najexponovanejším miestom pre náučné antifašistické výlety a slávnosti v Lučenskom okrese. Ďalší 

pamätník odhalili priamo na mieste popravy v roku 2006. Budiná sa pripomenula svetu v roku 2001, kedy 

víchrica a mráz polámali stromy a obec sa ocitla na dlhý čas bez elektrického prúdu. Obec má charakter 

kombinácie hromadnej dediny a lesníckeho osídlenia. Zástavbu z 19.storočia charakterizujú zrubové a 

murované domy, omietnuté a obielené, s valbovou strechou.   

 

Architektonické pamiatky 

 

        Najstaršou budovou v obci je klasicistický evanjelický kostol z roku 1809, obnovený v roku 1909. V 

strede obce je budova evanjelickej fary z roku 1900, katolícky kostol, ktorý sa v obci tiež nachádza bol 

postavený v roku 1906. Pamätník postavený na vrchu Javorie nad obcou, na pamiatku padlých a umučených 

obyvateľov Budinej v II. svetovej vojne vytvoril Karol Dúbravský v roku 1961. Druhý pamätník vytvoril 

Ján Stehlík v roku 2006. Novšou dominantou obce je Dom smútku v cintoríne. Novodobou raritou je 

evanjelická kaplnka (sic) so sochou Krista v osade Paľagovci na lazoch. 

 

Osobnosti 

        

        Z prostredia Budinej čerpala Božena Slančíková-Timrava námety pre svoju najrozsiahlejšiu novelu 

„Veľké šťastie“, ktorej dramatizáciu v úprave Petra Pavlaca uviedlo v roku 2003 Slovenské národné 

divadlo. O jej diváckom úspechu svedčí aj to, že sa na doskách SND udržala 5 rokov – derniéru mala 
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26.2.2008. Timrava mala možnosť spoznať Budinú a jej obyvateľov pri návštevách Oľgy Petianovej, dcéry 

miestneho evanjelického farára Juraja Petiana. Koncom sedemdesiatych rokov 20 storočia sa ešte na 

Budinej hrávalo ochotnícke divadlo. Na Budinej sa narodil literárny vedec, prekladateľ z bulharčiny a 

básnik Ján Koška, dlhoročný riaditeľ Literárnovedného ústavu svetovej literatúry SAV. Obec Budiná je 

zaujímavá jedinečným folklórom, ktorý je zmesou podpolianskych, maďarských a gemerských vplyvov. V 

obci je ešte i dnes spomínaná Anna Benceľová, ktorá zbierala ľudové piesne. Najznámejším spevákom 

ľudových piesní je bývalý starosta obce Milan Gábor, ktorý začal účinkovať na šiestom albume ĽH 

Ďatelinka a v roku 2006 s ňou nahral aj profilové CD Hore na Budinej. Milan Gábor má zásluhu na 

pravidelnom organizovaní okresného kola súťaže heligonkárov v Budinskom kultúrnom dome. V 80- tych 

rokoch 20 storočia pôsobila vo folklórnom súbore Mostár z Brezna rodáčka z Budinej Eva Barcajová, ktorá 

naspievala niektoré Budinské piesne v Slovenskom rozhlase Na Budinej učil (a robil primáša vo vtedajšej 

miestnej ĽH) známy propagátor gemerských ľudových piesní Janko Jasenka. 

 

 

2.4.2 2.4.2 ZEMEPISNÁ CHARAKTERISTIKA A PRÍRODNÉ ZDROJE  

 

2.4.2.1 Geomorfologické členenie (poloha) a príroda 

 

     Obec Budiná leží na juhu stredného Slovenska na súradniciach 48°27′23″S 19°28′42″V. Správne patrí 

do okresu Lučenec a Banskobystrického samosprávneho kraja. Nachádza sa 24km severozápadne od 

okresného mesta a 65 km juhovýchodne od Banskej Bystrice. Katastrálne susedí s obcami Ábelová, Detva, 

Podkriváň, Píla, Divín a Tuhár. Prvá písomná zmienka  z roku 1393 uvádza názov Brtolehutaya.   

   

 Mapa č. 1 Poloha obce Budiná v rámci Slovenska 

 
  https://zbgis.skgeodesy.sk/ 

 

     Obec sa nachádza v horskom krajinnom celku Ostrôžky. Leží na styku Krupinskej výšiny a Lučenskej 

kotliny. Nadmorská výška stredu obce je 636 m.n.m., kataster s rozlohou 1730 ha je v rozpätí nadmorských 

výšok 450-876 m.n.m.  
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   Mapa č. 2 Poloha obce Budiná v okrese Lučenec  

 
   https://zbgis.skgeodesy.sk/ 

 

 

2.4.2.2 Flóra a fauna 

 

      Povrch chotára na širokom chrbte tvoria granodiority Slovenského rudohoria, na západe aj tufy a tufity. 

Ostrôžky budujú vulkanické horniny a ich pyroklastiká, na severovýchodnej strane granodiority jadrového 

pásma. Podobne ako ostatné celky Slovenského stredohoria aj Ostrôžky vznikli v priebehu neogénu v 

dôsledku rozsiahlej sopečnej činnosti. Majú stratovulkanickú stavbu - stavbu zvrstvených sopiek. 

      Pri pohľade z juhu dominuje nad obcou majestátny vrch (tzv. rázsocha) Jasenia (niekedy chybne 

označovaný ako Jaseňový vrch, 771 m.n.m.). Pri pohľade od severu zaujme v pozadí rozložitý vrch Sedem 

chotárov. Popri Budinej preteká sprava Tuhársky potok (napája vodnú nádrž Ľadovo pri Lučenci) a zľava 

Budinský potok (ten napája Ružinskú priehradu). Oba potoky pramenia na Budinských lazoch. Zdroje 

minerálnych prameňov sa v obci nenachádzajú. Najvyšším bodom katastra obce Budiná je vrch Javor (821 

m.n.m.), dlhoročný cieľ tzv. Novoročných výstupov na Javor. Obec patrí do Mikroregiónu Javor. V 

katastrálnom území obce je maloplošné chránené územie- prírodná pamiatka Budinský pamätný les s 

kaplnkou a čadičové vyvreliny (vulkanické brekcie – pyroklastiká) na Budinských lazoch, tzv. Kamenné 

vráta s krásnym výhľadom na Javor, Ostrôžky a Javorie. Pozoruhodná je aj maloplošná chránená oblasť 

Budinská skala, kde sa nachádza aj 5 m dlhý jaskynný útvar Jánošíkova izba. V katastri obce sa 

nenachádzajú chránené oblasti pre ochranu biotopov alebo živočíšnych a rastlinných druhov (NATURA 

2000). 

      Obec Budinú zaraďujeme do miernej klimatickej oblasti, v okrsku mierne chladnom,  vlhkom s 

priemernými ročnými teplotami 2-4°C. Ročný úhrn zrážok je približne 706 mm. Najvyššie úhrny zrážok sa 

vyskytujú v letných mesiacoch. 

 

2.4.3 VÝMERA OBCE A VYUŽITIE PÔDY  

 

  V sledovanom období, teda od roku 2014 do roku 2021, sú výmera a využitie pôdy takmer 

nezmenené. Celková výmera obce je 17 302 915 m2. Z nej najväčšiu časť tvorí poľnohospodárska pôda – 

konkrétne trvalé trávnaté porasty a v roku 2021 zaberali až (56,58%). Druhú najväčšiu zložku tvoria lesy 
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(32,3%). Najmenšiu časť povrchu obce zaberajú záhrady. V Budinej sa nenachádzajú vodné plochy, 

chmeľnice, vinice ani ovocné sady.  

Problémom kúpy pozemkov a následného využitia pozemkov sú komplikované vlastnícke vzťahy 

(rozdrobenosť vlastníctva a nezáujem vlastníkov o predaj). 

 

   Graf č. 1 Prírodné podmienky v obci Budiná 

 
 Zdroj: http://www.beiss.sk/  

 

      Vlastníctvo a správa pôdy:  

 Najviac pôdy obhospodaruje AGROVEST, asi 90 % pôdy, z toho majú vo vlastníctve 200ha, ďalších 150ha 

obhospodaruje niekoľko samostatne hospodáriacich roľníkov. 

 

     Tabuľka č. 5 Výmera pôdy 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Poľnohospodársky 

pôdny fond v m2 

11 113 

983 

11 113 883 11 113 

302 

11 113 

302 

11 112 

973 

11 112 843 112 11 

528 

11 112 147 

Orná pôda 1 249 684 1 249 729 1 248 083 1 248 083 1247242 1 247 242 1 247 

063 

1 247 064 

Záhrady 74 852 74 852 74 852 74 860 74 944 74 814 74 814 74 814 

Chmeľnice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trvalé trávnaté 

porasty 

9 789 402 9 789 302 9 790 367 9 790 359 9 790 757 9 790 757 9 790 

651 

9 790 399 

Vinice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ovocný sad 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nepoľnohospodárska 

pôda 

6 188 977 6 189 032 6 189 613 6 189 613 6 189 942 6 190 072 6 190 

387 

6 190 668 

Lesný pozemok 5 588 889 5 588 889 5 588 889 5 588 889 5 588 889 5 588 889 5 588 

889 

5 588 889 

Vodné plochy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zastavané plochy 

a nádvoria 

524 566 524 621 525 202 525 368 525 697 525 827 526 142 526 172 

Ostatné plochy 75 522 75 522 75 522 75 356 75 356 75 356 75 356 75 607 

http://www.beiss.sk/
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Celková výmera 17 302 

915 

17 302 

915 

17 302 

915 

17 302 

915 

17 302 

915 

17 302 

915 

17 302 

915 

17 302 915 

     Zdroj: http://datacube.statistics.sk/ 

 

 

2.4.4 2.4.4 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 

 

2.4.4 2.4.4.1 Stav a vývoj počtu  obyvateľstva 

 

 Obec Budiná patrí z hľadiska počtu obyvateľov medzi malé obce okresu. Demografický vývoj 

kopíruje charakter vidieckeho osídlenia s obvyklými demografickými a ekonomickými podmienkami 

(vysoký podiel obyvateľov v poproduktívnom veku). Nasledujúca tabuľka a graf poskytujú prehľad 

demografického vývoja obce Budiná. Za sledované obdobie má mierne zostupnú tendenciu. K 31.12.2021  

mala obec 201 obyvateľov, čo je o 46 menej ako v roku 2014. Na tomto poklese sa podieľali jednak 

prirodzený úbytok obyvateľstva, ale aj migrácia.  

      Pomer počtu žien a mužov v obci je vyjadrený v grafe č.2. Ako to môžeme sledovať aj v iných 

obciach, aj tu mierne ( v roku 2021 to bolo takmer 52%) prevláda počet žien. 

 

Graf č. 2 Počet obyvateľov podľa pohlavia 

 
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, vlastné spracovanie 

 

V januári 2022, na základe zverejnených výsledkov SODB 2021 Štatistický úrad SR aktualizoval stav 

obyvateľov k 1. 1. 2021, ktorý je základom pre bilancovanie každoročných počtov obyvateľstva v obciach 

SR.  Podľa tejto aktualizácie mala obec Budiná k 1.1.2021 207 (nie 218) obyvateľov. 

 

Tabuľka č. 6 Vývoj počtu obyvateľstva v obci  

Kategórie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Počet 

obyvateľov 247 241 234 227 224 218 

 

 

201 

Počet mužov 121 115 112 109 105 105 97 

Počet žien 126 126 122 118 119 113 104 

 Zdroj: http://datacube.statistics.sk/ 

121
115 112 109 105 105

97

126 126 122 118 119
113

104

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vývoj počtu obyvateľov v obci Budiná 
v rokoch 2014-2021

Počet mužov Počet žien

http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
http://datacube.statistics.sk/
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Na rozbor najjednoduchších demografických ukazovateľov v obci Budiná máme k dispozícii údaje 

o prírastku / úbytku obyvateľstva za roky 2014 – 2021.  

      Za sledované obdobie sa v obci narodilo spolu 13 a zomrelo 43 obyvateľov, pričom priemer na 1 rok 

bol 1,62 narodených a 5,38 zomretých. Predovšetkým nízka pôrodnosť má za následok, že sa prirodzeným 

pohybom (natalita a mortalita) celkový počet obyvateľov znížil o 33. Ani v jednom roku za sledované 

obdobie sa  nenarodilo viac obyvateľov ako umrelo. 

      Pri analýze mechanického pohybu obyvateľstva sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na migračný 

pohyb (migrácia = sťahovanie).  Celkový efekt je opäť negatívny, migráciou sa počet obyvateľov v obci 

znížil o 15. 

 

Tabuľka č. 7 Pohyb obyvateľstva 

Kategórie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Narodení 2 0 2 3 3 0 1 2 

Zomretí 4 3 3 10 6 3 4 10 

Úbytok/prírastok -2 -3 -1 -7 -3 -3 -3 

 

 

-8 

Migračné saldo -1 -4 -5 0 -4 0 -3 

 

2 

Prírastok/úbytok -3 -7 -6 -7 -7 -3 -6 

 

 

-6 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/ 

 

 

2          2.4.4.2 Veková štruktúra obyvateľstva  

 

       Pre demografický vývoj je vo všeobecnosti charakteristický znižujúci sa prirodzený prírastok 

obyvateľstva a starnutie populácie. Tabuľka č. 9 prezentuje vekovú štruktúru obyvateľstva v rokoch 2014 

– 2021 v obci Budiná a potvrdzuje rovnaký trend.  

Najväčší podiel pripadá na obyvateľov v produktívnom veku (15 – 64), najmenší podiel na obyvateľov 

v predproduktívnom veku (0 – 14). Všetky tri kategórie vekovej štruktúry obyvateľstva majú klesajúcu 

tendenciu.  

      Index starnutia (počet osôb v poproduktívnom veku (65+) k osobám v predproduktívnom veku (0-14)) 

sa oproti roku 2014 znížil, čo znamená, že obyvateľstvo nestarne. Pre porovnanie uvádzame index starnutia 

na Slovensku v roku 2020, ktorý dosahoval hodnotu 107,34. Index ekonomického zaťaženia v priebehu 

posledných siedmich rokov mal kolísajúcu tendenciu a v roku 2021 mal hodnotu 52,27 teda o 8,49 menej 

ako v roku 2014. Index závislosti II (počet osôb v poproduktívnom veku k osobám v produktívnom veku) 

sa znížil o niečo viac, ako index závislosti I (počet osôb v predproduktívnom veku k osobám v 

produktívnom veku). 

 

Tabuľka č. 8 Veková štruktúra obyvateľstva 

Kategórie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Predproduktívny vek 22 21 19 20 22 20 19 18 

Produktívny 158 154 149 149 140 137 133 132 

Poproduktívny 74 72 73 65 65 67 66 51 

Ukazovatele             

http://datacube.statistics.sk/
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Index starnutia ekonomický 336,36 342,86 384,21 325 295,45 335 347,36 283,33 

Index ekonomického zaťaženia 60,76 60,39 61,74 57,05 62,14 63,50 63,91 52,27 

Index závislosti I. 13,92 13,63 12,75 13,42 15,71 14,60 14,29 13,64 

Index závislosti II. 46,84 46,75 48,99 43,62 46,43 48,91 49,62 38,64 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/ 

 

 

 

Graf č. 3 Veková štruktúra 

 
Zdroj: http://datacube.statistics.sk/, vlastné spracovanie 

  

 

 

2.4.4.3 Národnostná štruktúra obyvateľstva 

 

 Národnosťou sa rozumie príslušnosť osoby k národu, národnostnej menšine alebo etnickej menšine. 

Pre určenie národnosti nie je rozhodujúca materinská reč, ani reč, ktorú občan prevažne používa alebo 

lepšie ovláda, ale jeho vlastné rozhodnutie o príslušnosti k národu, národnostnej menšine alebo etnickej 

menšine. Národnostne možno považovať obec Budiná za etnograficky vyrovnanú, nakoľko podľa údajov 

posledného sčítania ľudu z roku 2021 je podiel slovenskej národnosti 97,1 %. Necelých 0,5 % sa hlási 

k českej národnosti a u 2,42 % osôb je táto informácia nezistená. 

 

Tabuľka č. 8 Národnostné zloženie obyvateľstva 

Národnosť  % 

Slovenská 97,1 

Česká 0,48 

Nezistená 2,42 

 Zdroj: http//scitanie.sk/ 

 

 

 

 

9%

66%

25%

Veková štruktúra obyvateľstva obce 
Budiná v r. 2021

Predproduktívny vek

Produktívny

Poproduktívny

http://datacube.statistics.sk/
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Graf č.4 Obyvateľstvo v obci podľa národnosti 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

 

 

2.4.4.4 Náboženská štruktúra obyvateľstva 
 

 Viac ako polovica obyvateľov obce sa hlási ku katolíckej cirkvi, druhou najpočetnejšou skupinou 

sú evanjelici, ktorí tvoria takmer 37% a bez vyznania bolo v obci Budiná v roku 2021 7,73 % obyvateľov. 

 

 

Tabuľka č. 9 Obyvateľstvo podľa vierovyznania  

Vierovyznanie  % 

Rímskokatolícka cirkev 52,17 

Evanjelická cirkev aug. vyznania 36,71 

Bez vyznania 7,73 

Nezistené 2,9 

Iné 0,48 

 Zdroj: http//scitanie.sk/ 

 

 

  

Národnostná štruktúra obyvateľstva v obci 
Budiná v r. 2021

Slovenská Česká Nezistená
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Obrázok č.1 Katolícky kostol                              V obci sa nachádza evanjelický aj rímskokatolícky kostol. 

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je 

jednoloďová neoklasicistická stavba s polkruhovo 

ukončeným presbytériom a prestavanou vežou s 

barokovou helmicou z roku 1906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: www.sk.wikipedia.org                                   Obrázok č.2 Evanjelický kostol 

                                                                     

     Evanjelický kostol, klasicistická jednoloďová 

stavba so segmentovým uzáverom presbytéria a 

prestavanou vežou z roku 1809. Stavba bola 

upravovaná v roku 1909. Evanjelická fara pochádza z 

roku 1900.                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Zdroj: www.sk.wikipedia.org                                    

 

 

2.4.4.5 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva delí populáciu podľa výšky dosiahnutého vzdelania. Vzdelané 

obyvateľstvo (na každom stupni) je viac informované, rýchlejšie sa zapája do výrobného procesu, skôr 

nachádza riešenia aj z krízových situácií, je ochotné meniť zamestnania. Na základe výšky dosiahnutého 

vzdelania obyvatelia ovplyvňujú ekonomickú dynamiku obce a tým aj jej rozvoj. 

 Graf č. 5 znázorňuje vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva obce Budiná.  V obci prevláda 

obyvateľstvo, ktoré má ukončené stredné odborné vzdelanie bez maturity, nasleduje úplné stredné 

vzdelanie s maturitou a veľkú skupinu tvorí aj obyvateľstvo so základným vzdelaním, ktoré dosahuje až 

20%. Vysokoškolské vzdelanie absolvovalo len 8% obyvateľov obce a dobrým znamením je, že bez 

školského vzdelania je 0% obyvateľov. 
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Graf č. 5 Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva 

 
 

Zdroj: SODB 2021, vlastné spracovanie 

 

       Vzdelanostná úroveň obyvateľstva nie je jednou z najväčších slabín obce, avšak táto vzdelanostná 

štruktúra nie je úplne vyhovujúca pre momentálne potreby trhu práce, najmä po jej silnej orientácii na 

vedomostnú spoločnosť a využívanie informačno-komunikačných technológií. Aj keď sa situácia môže 

zmeniť u detí, problémom zostáva dospelé obyvateľstvo, ktoré by potrebovalo zvýšenie vzdelanostnej 

úrovne k tomu, aby sa mohla znížiť nezamestnanosť. Chýba systém celoživotného vzdelávania. 

 

 

2.4.5 2.4.5 TRH PRÁCE 

 

2.4.5.1 Nezamestnanosť  

 

       Počet nezamestnaných v obci Budiná počas sledovaného obdobia mierne kolísal.  Rozdiely môžeme 

vidieť medzi počtom nezamestnaných mužov a nezamestnaných žien, predovšetkým v roku 2014. 

Najmenej nezamestnaných bolo v obci v roku 2016 a 2021. V roku 2020 bolo v obci 19 nezamestnaných, 

pričom pomer medzi ženami a mužmi sa takmer vyrovnal. Miera nezamestnanosti za sledované obdobie 

klesla z 12,02 na 5,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7%

20%

34%

23%

5%
8%0%3%

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva obce Budiná 
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Tabuľka č. 10 Nezamestnanosť v obci 

Pohlavie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Evidovaní uchádzači 

o zamestnanie - muži 3 15 5 10 6 7 

 

  

 

10 

 

 

 

3 

Evidovaní uchádzači 

o zamestnanie - ženy 16 10 7 8 13 11 

 

 

9 

 

 

8 

Spolu 35 25 12 18 19 18 19 11 

Zdroj: http://datacube.statistics.sk/ 

 

  Graf č. 5 Nezamestnanosť 

 
 Zdroj: www.upsvr.gov.sk/statistiky, vlastné spracovanie 

 

 

2.4.6. EKONOMICKÝ ROZVOJ (EKONOMIKA) 

 

2.4.6.1 Majetok a rozpočet obce 

 

Majetok 

 

Hodnota majetku obce k 31.12.2020 4 872 894,96 € a  od roku Zadlženosť obce bola k 31. 12. 2020 

34 478,00 € V roku 2020 bol pomer záväzkov k vlastnému majetku 6,51 %. Najväčší podiel malo 

zúčtovanie rozpočtu obce - 123 058,27 € (nevyčerpané prostriedky prijaté v roku 2020). Krátkodobé 

záväzky sú vo výške 34 367,32 €. 

 

 

 

 

3
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5
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3

16

10
7 8
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11

9 8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Porovnanie vývoja počtu mužov a 
žien evidovaných ako uchádzačov o 

zamestnanie v obci Budiná

Evidovaní uchádzači o zamestnanie - muži

Evidovaní uchádzači o zamestnanie - ženy

http://www.upsvr.gov.sk/statistiky
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Obecný rozpočet  

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. Obec 

ho zostavila podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Podľa záverečného účtu obce, Budiná hospodári s príjmami 291 138,67€. Veľkú časť týchto príjmov 

tvoria v súčasnosti úverové príjmy určené na rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorý bude prefinancovaný 

z eurofondov. Druhú najvýraznejšiu zložku príjmovej časti rozpočtu tvoria daňové príjmy vo výške 80 

118,06€. 

 

 

2.4.6.2 Malé a stredné podnikanie, samostatne hospodáriaci roľníci  

 

      Dôležitými faktormi pre ekonomický rozvoj obce sú taktiež podmienky pre rozvoj podnikania v obci a 

podnikateľské aktivity súkromného sektoru. Priamo v obci sa podnikanie sústreďuje predovšetkým do 

činnosti fyzických osôb zameraných na podnikanie v oblasti obchodu a služieb.  

       V obci je ku dňu spracovania dokumentu, podľa obchodného registra, sú evidované 4 podnikateľské 

subjekty - BAU MVM s.r.o., B-FARM s.r.o., FORGÁČ - LAZY, družstvo v likvidácii, JELIMAN a kamoši 

s.r.o.. Evidencia však nezodpovedá realite z hľadiska aktivity podnikateľských subjektov. Svoju 

prevádzkovú jednotku pred časom zavrelo aj jediné ubytovacie a stravovacie zariadenie v obci a 

podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva nevyužívajú pôdu, ktorú obhospodarujú 

tak, aby využili potenciál obce. Svoju prevádzkovú jednotku tu má okrem iných aj Agrovest. V obci sa 

nachádzajú pozemkové spoločenstvá a viacerí samostatne hospodáriaci roľníci. Občania majú málo 

skúseností s podnikaním a tým klesá záujem o ekonomickú aktivitu v oblasti pôdohospodárstva, ktoré by 

mohlo vzhľadom na zdroje obce ovplyvniť ďalší rozvoj obce. Chýba dostupnosť poradenských služieb pre 

podnikateľov. V rámci lesného hospodárstva je v Budinej evidované jedno spoločenstvo vlastníkov lesných 

pozemkov: Pozemkové spoločenstvo Budiná Háj. 

 

Obec taktiež pre zvýšenie zamestnanosti najmä z radov dlhodobo nezamestnaných využíva aktívne 

opatrenia trhu práce realizované Ústredím práce, soc. vecí a rodiny prostredníctvom národných projektov.  

 

 

2.4.6.3 Cestovný ruch 

 

     Obec Budiná z hľadiska dostupnosti a atraktivity nemá predpoklady byť významným turistickým 

centrom.  Jej danosti jej však umožňujú rozvinúť myšlienku vidieckeho cestovného ruchu, resp. vidieckej 

turistiky a agroturistiky založenej na ekologickom základe. Zelená turistika ako nový spôsob návratu a 

objavu vidieka a poľnohospodárskych oblastí môže harmonicky skĺbiť aktivity voľného času a uvedomenia 

si kultúrneho a prírodného bohatstva regiónu. V Budinej možno turizmus vybudovať na báze rázu tejto 

krajiny, ktorá ponúka miesto vhodné na oddych, príjemné prechádzky, hubárčenie, poľovníctvo, 

spoznávanie prírodných krás a bohatej histórie regiónu.  
 

      

Katastrom obce prechádzajú viaceré turistické trasy: 

• Trasa číslo 8464 so žltým značením v celkovej dĺžke 14,2km: Píla – Divínske lazy – Chata pod 

            Javorom – Budinské lazy – Budinské skaly – Budiná – Divín, 

• Trasa s červeným značením v dĺžke 7,9km: Budiná – Budinská skala – Bukovinka – Kalište – 
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            Človečia hlava – Podkriváň, 

• Trasa číslo 5462 so zeleným značením v celkovej dĺžke 18km: Ružiná – Tuhár Jánovec – Sedlo pod 

            Bralcami – Budinská skala – Budinské lazy – Chata pod Javorom, 

• Trasa číslo 2631 s modrým značením v celkovej dĺžke 18km: Podkriváň – Javor vyhliadka – Chata 

            pod Javorom – Divín – vodná nádrž Ružiná – Lovinobaňa. 

 

Z cyklotrás vedie cez kataster obce Budiná: 

• Novohradská cyklomagistrála C013 v celkovej dĺžke 117km, 

• C5564 Budinské skaly – Vrchdobroč 23km,  

• SZ cyklookruh mesta Lučenec 03 – 24km,  

 

        Na trasách chýba, resp. je nevyhovujúce značenie. Chýba turistická infraštruktúra a propagácia 

regiónu pre potreby rozvoja cestovného ruchu. Absentuje komplexný marketing a poskytovanie informácií 

o možnostiach v regióne, nakoľko samotná obec nemá možnosti na to, aby sa jej podarilo prilákať turistov. 

Rozvoj cestovného ruchu v obci treba vnímať komplexne – regionálne a riešiť v spolupráci s okolitými 

obcami.  

Možné turistické ciele v blízkom okolí: 

• Jasenie 770 m n.m. a Kamenné vráta – 1,3km 

• Budinská skala a jaskyňa Jánošíková skrýša 765 m n.m. – 4,4km 

• Kaštieľ Divín a zrúcanina Divínskeho hradu, Jaskyňa Mara mdevedia  – 7,6km 

• Vodná nádrž Ružiná – 10km 

• Vrch Bralce 817 m n.m. – 14km 

• Lysec 716 m n.n. – 18,9km 

• Múzeum B.S.Timravy a Timravin náučný chodník v Polichne – 10km 

• Pamätná izba B.S.Timravy v Ábelovej – 11,6km 

• Haličský zámok – 15,8km 

 

Neopomenuteľný je fakt blízkosti okresného mesta Lučenec, ktoré je vzdialené 22km od obce a 

poskytuje široké spektrum možností kultúrno-spoločenského života.  

 

 

2.4.7 SOCIÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

 

2.4.7.1 Inštitúcie a organizácie 

 

Hlavným objektom občianskeho vybavenia v obci je Obecný úrad. Najbližšie zastúpenie štátnej správy sa 

nachádza v meste Lučenec. Jedná sa o: Okresný  úrad, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pobočku 

finančného riaditeľstva, Sociálnu poisťovňu.  

 

     Taktiež bankový sektor je zastúpený len v Lučenci. V obci sa nenachádza žiadny bankomat. Z hľadiska 

finančného trhu ako aj z iných hľadísk je pre obec Budiná centrom peňažníctva a poisťovníctva mesto 

Lučenec. V Lučenci sa nachádza aj Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Lučenec. 
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Aktívne organizácie v obci Budiná:  

 

• Evanjelická cirkev 

• Rímsko-katolícka cirkev 

• OZ Pravá Budiná 

 

 

Obec Budiná je členom nasledovných organizácií a združení:  

• Združenie miest a obcí Slovenska 

• Regionálne združenie Javor  - združenie obcí 

• Klub starostov Novohradu 

• Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie 

• Miestna akčná skupina – Podpoľanie 

• Asociácia horských sídel 

• Partnerské obce  Čeladná 

 

2.4.7.2 Školstvo 

 

        V obci nie je materská ani základná škola. Je tu nízky počet detí predškolského a školského veku. Deti 

z obce navštevujú materskú školu a základné školy v obci Halič, následne pokračujú v štúdiu na stredných 

školách zväčša v Lučenci. Chýba tu tiež zariadenie pre mimoškolskú činnosť detí, kde by mohli aktívne 

tráviť voľný čas v rôznych krúžkoch. V minulosti sa do obce uskutočňovali poznávacie školské výlety s 

protifašistickou a prírodovedeckou tematikou. 

 

Priamo v obci nie sú možnosti pre celoživotné vzdelávanie vytvorené, v okolitých centrálnych obciach 

sú tieto možnosti obmedzené. Obyvatelia využívajú zväčša rôzne kurzy ponúkané úradmi práce. 

 

 

2.4.7.3 Sociálna a zdravotná starostlivosť 

 

Obec má spracovaný Komunitný plán sociálnych služieb schválený v decembri 2021 v zmysle § 83 

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  
 

 

V obci nie sú dostupné sociálne služby ambulantné ani pobytové a nepôsobia tu žiadni verejní a 

neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Obyvatelia využívajú dostupné služby v meste Lučenec a 

okolí. V obci existuje dopyt po sociálnych službách najmä pre seniorov a vzhľadom na negatívny vývoj 

demografickej situácie je predpoklad, že tento dopyt bude narastať.  

 

Obec Budiná zabezpečuje svojim obyvateľom nasledovné sociálne činnosti: 

 

- posudková činnosť na účely odkázanosti na sociálnu službu – výkon samosprávy vyplývajúci z §34 

a 41 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 
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- základné sociálne poradenstvo – v prípade potreby poskytovanie potrebných informácií 

jednotlivcom, ktorí potrebujú pomoc a podporu v rôznych nepriaznivých sociálnych situáciách 

- výkon osobitného príjemcu prídavku na deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku – 

činnosť je vykonávaná v spolupráci s ÚPSVaR v Lučenci, 

- výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi – činnosť je vykonávaná v spolupráci s ÚPSVaR 

v Lučenci 

- menšie obecné služby – činnosť je vykonávaná v spolupráci s ÚPSVaR v Lučenci, 

 

Nakoľko sa v obci zdravotnícke zariadenie nenachádza, za zdravotnou starostlivosťou musia 

obyvatelia obce dochádzať. Najbližšia ambulancia praktického lekára pre dospelých a praktického lekára 

pre deti a dorast, stomatologická ambulancia a lekáreň sa nachádzajú v takmer 16km vzdialenej Haliči. 

Najbližšie  špecializované lekárske zariadenia ako aj nemocnica sa nachádzajú v Lučenci. 

 

 

2.4.7.4 Služby 

 

         Dostupnosť služieb v obci Budiná je ovplyvnená dostupnosťou dopravy. Väčšina služieb je pre 

občanov obce dostupná v Haliči (16 km) a v Lučenci (24 km). Nefungujú potraviny ani Pošta Obyvatelia 

obce využívajú poštu v Tuhári. 

Obecný úrad vykonáva časť matričných úkonov (overenie podpisov a overenie listín). Ostatné matričné 

úkony vykonáva matričný úrad so sídlom v obci Divín. Obecný úrad ďalej vykonáva na základe prechodu 

kompetencií zo štátnej správy správu na úsekoch ochrany životného prostredia, stavebného konania, 

pozemných komunikácií, školstva a sociálnych vecí.  

V obci sa nachádza nefunkčná zbrojnica. Cintorín a dom smútku sú v dobrom stave.  

 

2.4.7.5 Kultúra a šport 

 

Najväčší organizátor kultúrnych podujatí je Obec Budiná, pričom kultúrna činnosť sa sústreďuje okolo 

kultúrneho domu. Ten je zrekonštruovaný, potrebné je vymeniť kúrenie a vylepšiť interiér.   

Najvýznamnejším podujatím je každoročný projekt Heligonkári, ktorý obec realizuje v spolupráci s 

Novohradským osvetovým strediskom Lučenec. Rozsah podujatia už presahuje kapacity obce. V blízkosti 

kultúrneho domu sú kapacity pre vybudovanie amfiteátra. V budove obecného úradu sú voľné kapacity, 

ktoré po rekonštrukcii môžu slúžiť na kultúrno spoločenské účely ale aj ako ubytovacie kapacity. V obci sa 

nachádza futbalové ihrisko, basketbalový kôš a posilňovňa v budove bývalej ZŠ.  

 

2.4.7.6 Bývanie 

 

 Obyvatelia obce bývajú zväčša v rodinných domoch, nachádza sa tu jeden bytový dom. Bytový fond 

je zastaralý z časti neobývaný (cca 23%).  Z celkového počtu domov bola väčšina postavená medzi rokmi 

1919 – 1960 (90 domov). Len tri domy sú mladšie ako 35 rokov. V 70. rokoch bola v obci stavebná uzávera, 

takže mladí ľudia stavali v okolitých obciach. Na trhu s realitami je v súčasnosti v ponuke 5 domov, ktoré 

sú ponúkané zväčša ako víkendové domy a chalupy.  
 

         V súčasnosti chýba ponuka nových pozemkov pre stavbu rodinných a bytových domov. Záujemcovia 

o bývanie preto buď rekonštruujú staré domy, alebo stavajú nové na mieste starších domov. Aj tento 
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potenciál je však už takmer vyčerpaný. Počas posledných 5 rokov sa postavili 2 nové domy, viaceré sa 

rekonštruujú.  Ľudia kupujú  domy tak na trvalé bývanie ako aj na účel chaty – víkendové bývanie.   
 

Tabuľka č. 11  Stav bytového fondu  

 trvalo 

obývané 

neobývané  spolu 

Počet 

domov 

108 132 240 

Počet 

bytov 

5 1 6 

Zdroj: Obecná evidencia 
 

Ponuka bývania a stav domového a bytového fondu sú jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré vplývajú na 

rozvoj obce a sú predpokladom zabezpečenia jej základných funkcií.  

  

 

2.4.7.7 Ochrana a bezpečnosť 

 

Obec nemá zriadenú obecnú políciu a nemá tu zastúpenie ani štátna polícia. V obci sa nenachádza ani 

dobrovoľný hasičský zbor. 

Verejné osvetlenie je v dobrom stave, ale chceli by sme ho zrekonštruovať na nové energeticky 

úsporné. Kamerový systém sa v obci nenachádza. 

       Cestnú dopravu, vzhľadom na malú frekvenciu, možno považovať za bezpečnú. V obci nie sú 

nebezpečné úseky, kde by vznikali dopravné nehody. Chodníky sa v obci nenachádzajú.  

 

 

2.4.8 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

 

2.4.8.1 Doprava 

 

Širšie vzťahy obce Budiná sú podmienené dopravnými väzbami na sídelnú štruktúru 

Banskobystrického kraja. Základným druhom dopravy je cestná. 

 

Obcou neprechádza významná cestná komunikácia. V cestnej doprave je pripojenie riešeného územia 

na hlavnú cestnú sieť zabezpečené cestami III. triedy a Európskou cestou E58 štátna hranica SR/A – 

Bratislava – Nitra – Zvolen – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice – Michalovce – štátna hranica SR/UA. 

Vo fáze výstavby je rýchlostná cesta R2, úsek Zvolen – Lovinobaňa - Tomášovce.  

Celková dĺžka chodníkov v obci je 0 m. 

Obec je dostupná verejnou autobusovou dopravou, nachádzajú sa tu štyri autobusové zastávky: Budiná 

(1) a Budiná Lazy (3). Hromadnú dopravu osôb umožňujú prímestské linky SAD sedemkrát v priebehu 

pracovných dní a dvakrát v dňoch pracovného pokoja. 

        Cez obec nevedie železničná trať. Najbližšia železničná zastávka sa nachádza v obci Mýtna (9 km). 

Pre výhodnejšie autobusové spojenie občania obce radšej využívajú železničnú stanicu Lučenec (24km) 

a priamo sa napoja na významný železničný ťah „Bratislava – Zvolen – Lučenec – Košice“. 

 Najbližšie letiská sú Sliač – 47km a Košice – 176km. 
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2.4.8.2 Voda, kanalizácia a plyn 

 

       Obec Budiná má vybudovaný obecný vodovod, ktorý je napojený  na skupinový vodovod v správe 

Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a. s. B. Bystrica zo studne.  V obci sú  umiestnené 2 funkčné 

hydranty.  

      Obec nemá vybudovanú kanalizačnú sieť ani čističku odpadových vôd. Obyvatelia odvádzajú odpadové 

vody do žúmp.  

 

      V obci nie je vybudovaný plynovod. Obyvatelia obce vykurujú tiež pomocou tuhého paliva, alebo 

elektrických kotlov. Spaľovaním veľkého množstva tuhých palív sa znečisťuje prostredie obce a okolitej 

prírody. 

 

 

 2.4.8.3 Elektrická energia, osvetlenie a rozhlas 

  

     Konfigurácia a počet distribučných trafostaníc je adekvátny, vyhovuje pre súčasný stav. Distribúcia 

elektrickej energie v obci je zabezpečená prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej sústavy, 

spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.  Sieť je  v obci prevedená vzdušným vedením na 

betónových stĺpoch. Rozvody k odberateľom sú vedené aj zemou. V obci sú umiestnené transformátory. 

     Obec má vybudovaný verejný drôtový rozhlas.  Amplióny sú umiestnené na najfrekventovanejších 

miestach obce, križovatkách miestnych komunikácií. Je potrebná rekonštrukcia. 

     Verejné osvetlenie je  vybudované. Aktuálny stav je síce postačujúci, ale chceli by sme ho vylepšiť 

rekonštrukciou.  

 

 

2.4.8.4 Informačná spoločnosť a telekomunikácie 

    

   V obci je dostupná pevná i mobilné telefónne siete. Obyvatelia  obce využívajú pokrytie  mobilných 

operátorov Orange, T- mobile a O2. Pokrytie telekomunikačnými sieťami v obci je ale nedostačujúce. Obec  

je čiastočne pokrytá 4G sieťou.  

Internetové pripojenie poskytuje Dubinet, s.r.o. Verejný prístup k internetu je v okolí Obecného úradu. 

Bolo by vhodné ho rozšíriť aj do ďalších častí obce.  

 

 

 

2.4.9 ENVIRONMENTÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA 

 

2.4.9.1 Nakladanie s odpadmi 

 

V obci je zabezpečený zber a odvoz komunálneho odpadu firmou Mepos na skládku Čurgov (kataster 

Lučenec). V triedeníní odpadu zložka dosahuje do 20% vytriedeného odpadu z celkového podielu 

komunálneho odpadu. Obec momentálne triedi  (zabezpečuje triedenie) 5 zložiek odpadov (papier, plasty, 

sklo a kovy, tetrapaky). Obyvatelia obce majú pri domoch zriadené malé kompostéry. 

V obci sa nenachádza uzavretá skládka odpadov ani spaľovňa odpadov. 
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2.4.9.2 Kvalita ovzdušia a hluk 

 

         Obec sa rozprestiera v tichom a kľudnom prostredí. V obci nie sú žiadne významné zdroje znečistenia. 

Najproblematickejším faktorom ohrozujúcim kvalitu ovzdušia je kúrenie pevným palivom. 

 

 

 

   Obrázok č. 3 

 
 Zdroj: www.beiss.sk, 2019 

 

 

2.4.9.3 Zeleň a verejné priestranstvá 

 

       Územie obce sa nachádza mimo ohrozených oblastí Slovenska z hľadiska narušenia životného 

prostredia. V blízkosti obce sa nenachádzajú zdroje znečistenia. Obec obklopuje krásna príroda s lesmi, 

poľnohospodárskou pôdou a pasienkami. Napriek tomu v intraviláne obce chýbajú zelené plochy pre 

oddych – centrálna zóna s detským ihriskom a lavičkami.  Obec sa snaží priebežne obnovovať a dopĺňať 

verejnú zeleň. 

Verejné priestranstvo nachádzajúce sa v okolí 3 autobusových zastávok si vyžaduje rekonštrukciu.  

 

 

   

2.4.10 MANAŽMENT A SPRÁVA OBCE 

  

Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov. Obec vykonáva samosprávu v zmysle zákona NR SR č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.  Obecné zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie: 

 Komisia ekonomická 

 Komisia verejného poriadku. 
         

http://www.beiss.sk/
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        Verejné služby v kompetencii obce Budiná sú poskytované na zmluvnom základe:  SSE dodáva 

elektrickú energiu. Zber tuhého komunálneho odpadu zabezpečuje MEPOS Lučenec. Množstvo služieb 

zabezpečuje obec svojpomocne.  

Odhŕňanie snehu v zime obec objednáva u miestnych SHR a BBRSC a.s.  
 

Personálne kapacity obecného úradu (zamestnanci): 

• celkový počet zamestnancov obce na pracovnú zmluvu – 3 

• celkový počet zamestnancov OU v administratíve – 1  

 

 

Pracovné pozície:  

- starosta obce 

- kontrolór  

- údržba (2) 

         

 

 

 

2.5.Identifikácia výziev, limitov a problémov z vonkajšieho prostredia  

Výzvy a potenciály z vonkajšieho prostredia:  

Ochota obyvateľov s trvalým bydliskom v obci separovať 

Možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít zo zdrojov EÚ  

Krásna príroda a zdravé životné prostredie 

Existencia turistických atrakcií v blízkom okolí 

Možnosti spolupráce s obcami v rámci regiónu 

 

Limity a problémy z vonkajšieho prostredia:  

Nedostatok finančných zdrojov na realizáciu investícií.  

Nedostatok personálnych a odborných kapacít Obecného úradu Budiná pre administratívnu prípravu 

projektových zámerov. 

Administratívna náročnosť čerpania rozvojovej pomoci štátu a EÚ môže odradiť kľúčových hráčov v 

malých obciach od čerpania dotácií (napr. komplikované verejné obstarávanie môže predražiť náklady na 

projekt). Zvyšovanie náročnosti procesu a zároveň absencia podporných programov vylúči menšie obce z 

oblasti rozvojovej pomoci a znevýhodní ich pred finančne silnejšími obcami.  

Neochota okolitých obcí k spolupráci na spoločnom rozvoji. 

Praktické uplatnenie zákona o nakladaní s odpadom.  

Nezáujem obyvateľov o vyššie vzdelanie. 

Nezáujem obyvateľov (chatárov) o separovanie odpadu (cudzí ľudia dovážajú odpad do obce)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Obec Budiná 

                                            Obecný úrad, Budiná 96, 985 12 Tuhár  

 

 

28 

V zmysle dokumentu: Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3 

 

2.6. Výstupy SWOT analýzy pre voľbu typu stratégie 

Nasledujúca tabuľka zachytáva prehľad hlavných výstupov zhodnotenia výziev, potenciálov, limitov a 

problémov s využitím SWOT analýzy vrátane z nej vyplývajúceho návrhu strategického prístupu 

Silné stránky Slabé stránky 

 

Poloha, príroda, tiché prostredie 

(horská obec) 

Existujúca sieť turistických a 

cyklistických chodníkov 

 

Množstvo poľnohospodárskej a 

lesnej pôdy 
 

Prírodné a historické atraktivity 

obce – Jánošíkova izba, Ostrôžky, 

Kamenné vráta, Pamätný les 
 

Voľné kapacity v majetku obce - 

bývalá škola  
 

Členstvo v asociácii horských sídel 

a oblastnej organizácii CR  

 

Existujúce folklórne tradície – 

„Heligonkári“ 

 

Členstvo v MAS Podpoľanie 

 

Zavedený systém triedeného 

zberu KO 

 

Bohatá fauna a flóra – bohatstvo 

lovnej zveri 

 

Nedobudovaná technická infraštruktúra –  

kanalizácia a ČOV 

Nedostatočná propagácia historických udalostí a 

osobností, atraktivít a tradícií (existujúceho 

produktu cestovného ruchu)  

 

Nedostatočné označenie atrakcií, turistických a 

cyklistických chodníkov a obce na hlavných 

cestných ťahoch  

 

Nedostatok informácií o obci šírených v obci alebo 

mimo obce (nedostatok propagačných aktivít)  

 

Nízky počet samostatne hospodáriacich roľníkov a 

podnikateľských subjektov v obci  

 

Zlý vývoj demografických ukazovateľov  

 

Odchod mladého obyvateľstva za prácou - 

nedostatočný záujem obyvateľov o život v obci a jej 

rozvoj  

 

Nedostatočné skúsenosti občanov s podnikaním 

 

Nedostatočné využitie poľnohospodárskej pôdy na 

poľnohospodársku produkciu  

 

Nehnuteľnosti sú v zlom technickom stave, 

vyžadujú si vyššie investície  

 

Neochota vlastníkov predávať nehnuteľnosti 

a nedoriešené vlastnícke vzťahy 

 

Chýbajúca infraštruktúra pre mladých 

  

Existencia divokých skládok v prírode  

 

Nevyhovujúci technický stav pozemných 

komunikácií v obci  

 

            Nevysporiadané pozemky pod komunikáciami  

            chýbajúce pokrytie signálom mobilných     

            operátorov 
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             Neexistujúci kamerový systém 

 

Príležitosti Ohrozenia 

Využitie daností územia pre rozvoj 

turistiky a s tým súvisiaci rozvoj 

vidieka 

 

Fondy EU a zdroje štátneho 

rozpočtu (oblasť životného 

prostredia, odpadového 

hospodárstva, kultúry a ďalšie) 

 

Využitie štátnych podporných 

programov pre podporu 

poľnohospodárstva a rozvoja 

vidieka 

 

Využitie dostupných grantových 

schém a nenávratných finančných 

príspevkov zo súkromných aj 

verejných zdrojov 

 

 Dostavba a modernizácia cestnej 

infraštruktúry 

 

Vybudovanie turistických trás a 

cyklotrás na území obce 

 

Využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie 

 

Čiastočne vybudovaný nový 

amfiteáter 

 

Existencia turistických atrakcií 

v blízkom okolí 

 

Dostupnosť priestorov vhodných 

na poskytovanie ubytovania 

 

Podpora poľovníckeho cestovného 

ruchu  

 

Možnosti spolupráce s obcami v 

rámci regiónu 

 

Neochota obyvateľov vzdať sa zaužívaných 

stereotypov  

Vysporiadanie vlastníckych vzťahov, ktoré by 

napomohli k využitiu nehnuteľností  

 

Nedostatočná aktivita obyvateľstva o veci verejné 

 

Nepriaznivý demografický vývoj 

 

Slabá kúpyschopnosť obyvateľov 

 

Nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy 

  

Legislatívne a politické zmeny 

 

Byrokratická a administratívna náročnosť pri 

čerpaní zdrojov EÚ a iných zdrojov 

 

Nedostatok finančných prostriedkov na realizáciu 

rozvojových zámerov 

 

Nedostatok pracovných príležitostí a s tým súvisiaca 

pracovná emigrácia obyvateľstva a zvyšujúca sa 

nezamestnanosť 

 

Nedostatok grantových schém a NFP pre rozvoj 

obce 

 

Nízka disciplína pri nakladaní s odpadom, tvorba 

čiernych skládok 

 

Využívanie fosílnych a tuhých palív 

v domácnostiach 

 

Zhoršovanie technického stavu miestnych 

komunikácií 

 

Pomalá výstavba, modernizácia 

 

 



Obec Budiná 

                                            Obecný úrad, Budiná 96, 985 12 Tuhár  

 

 

30 

V zmysle dokumentu: Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3 

 

Obnova verejného osvetlenia 

(plánovaný) 

 

Nový kamerový systém 

(plánovaný) 

 

Nový interiér kultúrneho domu 

(plánovaný) 

 

Využitie členstva v organizáciách 

za účelom skvalitnenia propagácie 

obce 

 

Využitie podporných programov 

pre malých a stredných 

podnikateľov v prospech rozvoja 

obce 

 

Plánované zabezpečenie Wifi pre 

verejnosť 

 

Návrh strategického prístupu vyplývajúci zo SWOT analýzy 

     Výsledkom SWOT analýzy na základe vyhodnotenia jednotlivých silných stránok, príležitostí a hrozieb 

ja navrhnutá  STRATÉGIA SPOJENECTVA (slabé stránky prevládajú nad silnými a príležitosti nad 

hrozbami). Obec by sa mala snažiť využiť príležitosti, ktoré sa jej ponúkajú, no nemá na to dostatočné 

schopnosti. Svoje slabosti sa musí snažiť odstraňovať, aby jej nebránili v napredovaní. Odporúča sa 

stratégia spojenectva – nájsť kvalitného a spoľahlivého partnera, ktorý jej pomôže zlepšiť sa a vyniknúť. 

 

2.7. Výstup benchmarkingu v kontexte širšieho územia 

      Benchmarking predstavuje spôsob určenia cieľa zmeny, tzv. učenie sa od najlepších. Benchmarking je 

proces porovnávania a merania vlastného vykonávania procesov s porovnateľnými procesmi vo vybraných 

vedúcich organizáciách; účelom je získanie informácií, kde máme odchýlky, ktoré pomôžu organizácii 

identifikovať a zaviesť zlepšenia – ide o porovnávanie s najlepšími. V najbližšom okolí sa boria všetky 

obce s podobnými problémami v úrovni rozvoja, či infraštruktúry a riešia rovnaké problémy. Zo širšieho 

okolia je možné vybrať  obec podobnú veľkosťou a polohou voči okresnému mestu, ako obec Budiná. 

Touto obcou je Ábelová. Vďaka mobilizácii vlastného potenciálu a s využitím externých zdrojov dokáže 

efektívne napredovať. Je to príklad obce, ktorá je pripravená pružne reagovať na zverejnené výzvy na 

predkladanie žiadostí o NFP. Aj tento dokument by mal napomôcť stať sa lídrom v oblasti – na najbližšie 

obdobie budú naplánované aktivity, ktoré budú zároveň v súlade s cieľmi programovacích dokumentov 

pre najbližšie rozpočtové obdobie EÚ. 

 

2.8. Identifikácia disparít a faktorov rozvoja 

     Obec Budiná svojou polohou poskytuje ideálne miesto pre pokojný život. Sú tu výborné klimatické 

podmienky a nádherná okolitá príroda. Má veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu, a to najmä 

v súvislosti s možnosťami aktívneho a pasívneho odpočinku vo vhodnom prostredí.  

Významný faktor vplývajúci negatívne na rozvoj obce je nepriaznivý demografický vývoj, starnutie 

populácie a odchod obyvateľov za prácou. Limitujúco na rozvoj pôsobí aj nedostatok pozemkov vhodných 

na výstavbu rodinných domov.  
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2.9. Strom výziev a problémov 

Strom potenciálov 

 
 

Strom výziev a problémov   

 

 
 

 

 

Bohatá 
história a 
kultúrne 

dedičstvo

Geografické a 
prírodné 

danosti obce

Vybudovaná 
infraštruktúra 

obce

Regionálna 
spolupráca

Zmeniť negatívny demografický 
vývoj 

Zastaviť odchod obyvateľstva do 
miest

Zabezpečiť sarostlivosť o zdravé životné 
prostredie

Vytvoriť možnosti pre trvalé bývanie -
pozemky, domy

Zlepšiť technickú, dopravnú a bezpečnostnú 
infraštruktúru

Pracovať na kvalite spoločenskej 
infraštruktúry a služieb

Vytvárať pracovné príležitosti  a podporovať podnikateľské činnosti 
v obci

Dosiahnuť využívanie daností pre rozvoj cestovného ruchu

Zabezpečiť  finančné zdroje pre rozvoj obce
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2.10 Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu obyvateľov obce 

     Obyvatelia obce sa svojimi nápadmi priamo zapojili do tvorby PRO Budiná, a to prostredníctvom 

anonymného dotazníka, ktorý mali možnosť vyplniť elektronicky alebo v písomnej forme.  

      Prieskumu sa aktívne zúčastnilo spolu 42 obyvateľov, z toho 30 prostredníctvom elektronickej a 12 

prostredníctvom papierovej formy. 

      Najväčšou zastúpenou vekovou skupinou v prieskume, sú obyvatelia  od 40 do 49 rokov, ktorí tvoria 

26,2% a najmenšou obyvatelia od 15 do 19 rokov, z ktorých sa prieskumu zúčastnil len 1. V nasledujúcom 

grafe vidíme, že väčšina obyvateľov žije v obci viac ako 20 rokov, a to nám potvrdzuje, že do obce sa 

v posledných rokov prisťahovali mladí ľudia len v minimálnom počte.  

 

Grafč.6 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Z našej vzorky obyvateľov má takmer 47% ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a 50% 

zúčastnených prieskumu sú zamestnaní, z ktorých veľká väčšina dochádza za prácou do mesta. 

Nezamestnaní, ktorí sa zapájajú do činností UPSVaR sú 2.  

Dotazníkový prieskum potvrdil, že v obci zostávajú ľudia, ktorí sa v nej narodili alebo vyrastali, tvoria až 

86% vzorky,  prisťahovaný je len 1, teda 2,4%. 

Nasledujúci graf zohľadňuje zloženie jednotlivých domácností. Vidíme, že viacgeneračné domácnosti 

značne prevyšujú ostatné typy domácností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyvatelia žijúci v obci

0-5 rokov

6-10 rokov

11-20 rokov
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rokov
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Graf č.7 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

      Väčšina detí navštevujúcich jasle, materskú školu alebo školu, dochádzajú do mesta. Zariadenie v 

susednej obci navštevuje len 1 dieťa opýtaných rodičov. 

      Obyvatelia dochádzajúci za prácou a obyvatelia, ktorých deti dochádzajú do zariadení mimo obce 

Budiná, najčastejšie cestujú autom, je to takmer 58% opýtaných obyvateľov. Autobusovú dopravu využíva 

len 13 opýtaných a väčšina z nich je spokojná s množstvom spojov, ktorými sa vedia dostať z obce. 33% 

z nich si myslí, že  je potrebné spoje zintenzívniť. 

      Z dotazníkového prieskumu vyplynulo, že z dopravno-technickej infraštruktúry obyvateľom najviac 

chýba kanalizácia, dobudovanie a rekonštrukcia cestnej siete a dopravných systémov, dobudovanie 

chodníkov, plynofikácia a telekomunikácie.  

       S občianskou vybavenosťou v obci je spokojných 21,4%, čiastočne spokojných 47,6% a nespokojných 

31% obyvateľov. 

        Najčastejšou službou, ktorá obyvateľom chýba a za ktorou musia dochádzať, je obchod s potravinami 

a lekár. Ďalšími spomenutými službami je pohostinstvo, pošta a detské ihrisko. 57% obyvateľov je 

spokojných s dostupnosťou služieb všeobecného lekára. Internetové pripojenie od poskytovateľa, ktorý má 

svoju sieť priamo v obci využíva 43% a internetové pripojenie od iného poskytovateľa využíva 57% 

obyvateľov využívajúcich internet. 

       Takmer 85% obyvateľov, ktorí zodpovedali otázku ohľadne potreby sociálnych služieb priamo v obci, 

si myslia, že nie sú potrebné. 

       Väčšina obyvateľov pristupuje zodpovedne k triedeniu odpadov, až 88%. 

       Väčšina obyvateľov (takmer 74%) je spokojná s informovanosťou o dianí v obci a najčastejšou 

formou, akou obec informuje obyvateľov, je miestny rozhlas a webová stránka. 

        Obyvatelia aktívne trávia svoj voľný čas v obci a okolí, najčastejšie prechádzkami a turistikou 

v prírode a prácou v záhrade. Väčšina by však privítala nové možnosti pre voľnočasové aktivity tak pre deti 

ako aj pre mládež. Myslia si, že sú nedostatočné. 

        Obyvateľom obce Budiná sa v obci a jej okolí najviac páčia Kamenné vráta, vrch Javor, pomník 

a celkovo nádherná príroda obklopujúca obec a tieto miesta by ukázali novým návštevníkom.  

        Väčšina opýtaných si myslí, že kvalita života v obci je dobrá alebo priemerná a plánujú v obci zostať 

bývať. Len 1 respondent si myslí, že je zlá. 
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     Manželia bez detí, resp. deti sú dospelé a žijú inde

     Viacgeneračná domácnosť
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Zloženie domácností



Obec Budiná 

                                            Obecný úrad, Budiná 96, 985 12 Tuhár  

 

 

34 

V zmysle dokumentu: Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3 

 

        Obyvatelia obce nemajú konkrétne podnikateľské zámery, ktoré by sa v nej dali realizovať, ale 

navrhujú oblasti, v ktorých vidia potenciál. Sú to poskytovanie ubytovania, občerstvenia, kultúrne akcie, 

rekreácia, detské letné tábory, škola v prírode, poľnohospodárstvo, turistika. 

V grafe č. 8 obyvatelia navrhujú každý tri oblasti rozvoja obce, na ktoré by sa samospráva mala 

v budúcnosti zamerať. 

 

Graf č.8 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Obyvatelia obce Budiná si myslia, že nasledovné návrhy by mohli zlepšiť život v obci: zriadenie obecného 

podniku, ktorý by priniesol zlepšenie podmienok zamestnania pre mladých ľudí, pritiahnuť nového 

poskytovateľa internetu, čo by prinieslo konkurenciu a tým možno aj neustále vylepšovanie tejto služby, 

vybudovať turistickú ubytovňu, vyhliadkovú vežu, miesta na sedenie pri Kamenných vrátach a tak isto aj 

detské ihrisko. Obyvatelia si myslia, že je potrebné organizovať kultúrne akcie, na ktorých by sa mohli 

spoločne stretávať. 

 

3. ROZVOJOVÁ STRATÉGIA 

3.1 Vízia rozvoja a hlavný cieľ 

Vízia rozvoja: „Budiná je domov, poskytujúci svojim obyvateľom prírodné bohatstvo a pokoj a zároveň je 

ideálnym miestom pre oddych, lákajúci turistov“ 

 

Cieľ rozvoja: Zvyšovať kvalitu života obyvateľov a zatraktívniť obec pre jej návštevníkov s ohľadom na 

životné prostredie. 

 

 

3.2 Štruktúra priorít a ich väzby 

Hlavný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom realizácie špecifických cieľov združených do 3 oblastí 

(priorít), ktoré sú rovnocenné a navzájom na seba nadväzujú: 

- Hospodárska,  

- Spoločenská, 

- Environmentálna  

 

0 5 10 15 20 25

 Vytvorenie lepších podmienok pre rodiny s deťmi

 Dopravná infraštruktúra

 Obnova a budovanie chodníkov

 Informovanosť v obci

 Kvalita služieb obecného úradu

 Kultúrny a spoločenský život

 Verejná zeleň

 Odpadové hospodárstvo

 Služby  a občianska vybavenosť

 Požiarna ochrana

Oblasti, na ktoré by sa mala samspráva sústrediť
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3.3 Systém cieľov, ich súvislostí, indikátorov a strom cieľov 

3.3.1 Prehľad strategických a špecifických (operatívnych) cieľov vo väzbe na hlavný cieľ a priority 

Vízia rozvoja: „Budiná je domov, poskytujúci svojim obyvateľom prírodné bohatstvo a pokoj a zároveň 

je ideálnym miestom pre oddych, lákajúci turistov“ 

 

 

Hlavný cieľ: „Zvyšovať kvalitu života obyvateľov a zatraktívniť obec pre jej návštevníkov s ohľadom na 

životné prostredie“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný cieľ:Zvyšovať kvalitu života 
obyvateľov a zatraktívniť obec pre jej 
návštevníkov s ohľadom na životné 

prostredie

Priorita 1: 
Hospodárska

Priorita 3: 
Environmentálna

Priorita 2:

Spoločenská
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Priorita 1 Hospodárska oblasť Priorita 2 Spoločenská oblasť Priorita 3 

Environmentálna 

oblasť 

Strategický cieľ 1.1 

Podpora 

podnikania 

s využitím 

miestnych zdrojov  

 

  

Strategický 

cieľ 1.2. 

Podpora 

vytvárania 

produktu v 

cestovnom 

ruchu 

Strategický cieľ 

2.1  Zvýšenie 

kvality 

spoločenskej 

infraštruktúry a 

služieb 

Strategický cieľ 2.2 

Udržanie kultúrnej 

identity obce 

a udržiavanie tradícií 

Strategický cieľ 3.1 

Podpora projektov 

za 

účelom rozvoja 

životného 

prostredia a 

technickej 

infraštruktúry 

Špecifický cieľ 

1.1.1 

Podpora malého 

a stredného 

podnikania  

Špecifický 

cieľ 1.2.1 

Využitie 

potenciálu 

obce pre 

rozvoj 

cestovného 

ruchu 

Špecifický  cieľ 

2.1.1 Zlepšenie 

dostupnosti 

bývania 

a ubytovania v 

obci 

 

Špecifický cieľ 2.2.1 

Podpora kultúrnych, 

spoločenských a 

športových 

podujatí 

Špecifický cieľ 

 3.1.1. Zabezpečenie 

vhodnej 

infraštruktúry 

triedeného zberu 

Špecifický cieľ 

1.1.2 Podpora 

aktívneho 

využívania pôdy  

 

 Špecifický  cieľ 

2.1.2 Zvýšenie 

bezpečnosti 

 Špecifický cieľ  

3.1.2. Investície do 

úpravy verejných 

priestranstiev, 

verejnej zelene 

 

  Špecifický  cieľ 

2.1.3 Zlepšenie 

informačnej 

vybavenosti obce 

 

 Špecifický cieľ  

3.1.3 Budovanie a 

rekonštrukcia 

technickej 

a dopravnej 

infraštruktúry v obci  

  Špecifický  cieľ 

2.1.4 Budovanie a 

rekonštrukcia 

kultúrnej, 

športovej, 

vzdelávacej 

a zdravotníckej 

infraštruktúry 

 Špecifický cieľ  

3.1.4 Prechádzanie 

vzniku odpadu, 

príprava na 

opätovné použitie a 

recyklácia 

  Špecifický  cieľ 

2.1.5 Rozvíjanie 

služieb pre 

seniorov 

  

 

 

 

 



Obec Budiná 

                                            Obecný úrad, Budiná 96, 985 12 Tuhár  

 

 

37 

V zmysle dokumentu: Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3 

 

3.3.2 Detailný popis strategických a špecifických (operatívnych) cieľov a zapojenia partnerov pre 

implementáciu PRO 

 

Priorita 1. Hospodárska oblasť 

 

          Uvedená prioritná oblasť sa zameriava na podporu podnikania a partnerskej spolupráce s okolitými 

subjektmi súkromného a verejného sektora. Oblasť pozostáva zo 2 strategických a 3 špecifických cieľov. 

 

Strategické ciele: 

 Podpora podnikania s využitím miestnych zdrojov 

 Podpora vytvárania produktu v cestovnom ruchu 

 

Špecifické ciele: 

 Podpora malého a stredného podnikania  

 Podpora aktívneho využívania pôdy 

 Využitie potenciálu obce pre rozvoj cestovného ruchu 

 

       Hospodárska stratégia obce smeruje k využitiu potenciálu obce: lesnej pôdy, poľnohospodárskej pôdy, 

geografickej polohy, prírodného prostredia a rôznych iných oblastí. Tieto zdroje naznačujú možnosť 

rozvoja poľnohospodárskej výroby, obhospodarovania lesa a rozvoja cestovného ruchu. 

Zároveň boli identifikované nedostatky, ktoré obmedzujú rozvoj ako napríklad nezáujem o 

samozamestnávanie nezamestnaných vlastníkov pôdy ako samostatne hospodáriacich roľníkov.  

Členstvo v oblastnej organizácii prinieslo zahrnutie niektorých zaujímavých turistických a 

cykloturistických trás prechádzajúcich katastrom obce do stratégie územnej organizácie. Na týchto trasách 

však chýba infraštruktúra. Stavebné činnosti (rekonštrukcie povrchov a pod.) však narážajú na 

nepripravenosť projektov (štúdie a dokumentácie) a najmä na nevysporiadané vlastnícke vzťahy. Potenciál 

obce v oblasti budovania produktu cestovného ruchu spočíva tak v oblasti budovania drobnej infraštruktúry 

– oddychové stanovištia, odpadkové koše, lavičky, altánky, informačné tabule, orientačné značenie a pod, 

ako aj v budovaní turistických lákadiel priamo v obci (napr. múzeum). 

 

Priorita 2. Spoločenská oblasť 

 

        Táto prioritná oblasť sa sústredí na rozvíjanie ľudských zdrojov v území obce, čo znamená 

investovanie do bytovej politiky a podpory individuálnej výstavby, do skvalitnenia a dobudovania 

občianskej vybavenosti a zabezpečenia primeranej kvality života obyvateľov vo všetkých jeho oblastiach.  

Zameriava sa aj na zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov obce.   

 

Pozostáva z 2 strategických cieľov: 

 Zvýšenie kvality spoločenskej infraštruktúry a služieb 

 Udržanie kultúrnej identity obce a udržiavanie tradícií 

 

a 6 špecifických cieľov: 

 Zlepšenie dostupnosti bývania a ubytovania v obci  

 Zvýšenie bezpečnosti 

 Zlepšenie informačnej vybavenosti obce 

 Budovanie a rekonštrukcia kultúrnej, športovej, vzdelávacej a zdravotníckej infraštruktúry 

 Rozvíjanie služieb pre seniorov 
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 Podpora kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 

 

 

Priorita 3. Environmentálna oblasť 

         

     Obec Budiná je zelená obec, s minimálnym množstvom negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

Environmentálnu politiku berie ako prirodzenú súčasť života. Strategickým cieľom v tejto oblasti je 

Podpora projektov za účelom rozvoja životného prostredia a technickej infraštruktúry. 

 

Táto prioritná oblasť pozostáva zo 4 špecifických cieľov: 

 Zabezpečenie vhodnej infraštruktúry triedeného zberu 

 Investície do úpravy verejných priestranstiev, verejnej zelene 

 Budovanie a rekonštrukcia technickej a dopravnej infraštruktúry v obci  

 Predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie, recyklácia 
 

V oblasti odpadového hospodárstva sa okrem nákupu kompostérov chce zamerať aj na iné aktivity vedúce 

k zvýšeniu miery triedeného zberu, aktivity týkajúce sa údržby a rozvoja obecnej zelene a verejných 

priestranstiev, organizovanie rôznych výmenných búrz a nemenej podstatné sú pre Obec aktivity vedúce 

k predchádzaniu vzniku odpadu, príprave na opätovné použitie a recyklácia. 

 

Do prioritnej oblasti týkajúcej sa životného prostredia spadá aj technická infraštruktúra obce. V obci je 

potrebné  budovať nové cesty a chodníky a rekonštruovať existujúce cesty. Tento cieľ je komplikované 

naplniť, pretože miestne komunikácie ležia na množstve nevysporiadaných pozemkov.  

Okrem dopravnej infraštruktúry sú problémom aj nelegálne skládky odpadu.  

  

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 

1. Hospodárska 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

1.1.1 Podpora 

malého 

a stredného 

podnikania  

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec 

Budiná, 

podnikateľsk

é subjekty na 

území obce, 

vlastníci 

pôdy,  

neziskové 

organizácie, 

pozemkové 

spoločenstvá  

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ 

- nedostatok investičného kapitálu a vlastných 

zdrojov 

- množstvo kvalitnej a úrodnej pôdy 

 

 

 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

podniky 

a organizácie

, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 
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Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Stratégia 

rozvoja 

udržateľného 

cestovného 

ruchu do roku 

2030 
Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK,  
RIÚS BBK, 

Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

v danej 

oblasti 

Ciele: 3.1.1, 

3.1.3, 2.1.3 

 

 

Podpora 

malého 

a stredného 

podnikania 

priamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov 

Obyvatelia 

obce,  

podnikateľ

ské 

subjekty,  

návštevníci 

obce 

Zlepší sa životné 

prostredie 

obyvateľov obce, 

zvýši sa kvalita 

služieb,  vytvoria 

sa zdroje pre 

podnikateľské 

aktivity 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

 Počet nových 

podnikateľských 

subjektov 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

Živnostensk

ý register 

Obchodný 

register 

6 8 áno 

 Výmera aktívne 

využívanej pôdy 

Ukazovate

ľ dopad 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

835ha 1000 ha áno 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

1.1.2 Podpora 

aktívneho 

využívania pôdy 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec Budiná 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce 

Vlastníci 

pôdy  

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ 

- množstvo kvalitnej a úrodnej pôdy  

- možnosti spolupráce s obcami v rámci regiónu 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ 
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Neziskové 

organizácie 

Pozemkové 

spoločenstvá  

-nedostatočný záujem potencionálnych 

podnikateľov 

 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

podniky 

a organizácia

, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

RIÚS BBK, 

Plán 

udržateľnej 

mobility 

BBSK, 
Stratégia 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

danej 

oblasti 

Ciele:  

Ciele: 3.1.1, 

3.1.3 

Podpora 

aktívneho 

využívania 

pôdy priamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov 

Občania 

obce,  

Podnikateľ

ské 

subjekty,  

 

Zníži sa počet 

občanov 

dochádzajúcich za 

prácou, vytvoria 

sa zdroje pre 

podnikateľské 

aktivity 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

Výmera aktívne 

využívanej pôdy  

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

obecného 

úradu 

 

835ha 

 

 

 

1000 ha 

 

 

 

 

 

áno 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

1.2.1 Využitie 

potenciálu obce 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec Budiná - možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ 
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pre rozvoj 

cestovného ruchu 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce 

Vlastníci 

pôdy  

Neziskové 

organizácie 

Pozemkové 

spoločenstvá  

- možnosti spolupráce s obcami v rámci regiónu 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ 

-nedostatočný záujem potencionálnych 

podnikateľov 

- existencia turistických atrakcií v blízkom okolí 

obce 

- osloviť obyvateľov miest a ponúknuť im 

možnosť vidieckeho bývania 

- nedostatočný rozvoj turistických aktivít v obci 

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- negatívny demografický vývoj 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

podniky 

a organizácie

, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

RIÚS BBK, 

Plán 

udržateľnej 

mobility 

BBSK,  
Stratégia 

rozvoja 

udržateľného 

cestovného 

ruchu do roku 

2030, Stratégia 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

danej 

oblasti 

Ciele:  

Ciele: 2.1.1, 

2.1.2, 2.1.3 

Podpora 

aktívneho 

využívania 

pôdy priamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov 

Občania 

obce,  

Podnikateľ

ské 

subjekty,  

 

Zvýšenie 

návštevnosti obce 

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

Kapacita 

vytvorených 

ubytovacích 

jednotiek s 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

obecného 

úradu 

 

0 

 

 

 

4 

 

 

 

áno 
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podporou Obce 

Budiná 

 

 

 

 

 

 Počet 

vytvorených 

atrakcií pre  

návštevníkov 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

obecného 

úradu 

0 2 áno 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 

2. Sociálna oblasť 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

2.1.1 Zlepšenie 

dostupnosti 

bývania a 

ubytovania v obci  

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec Budiná 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce 

Vlastníci 

nehnuteľnost

í  

Neziskové 

organizácie 

Pozemkové 

spoločenstvá  

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ 

- nedotknutá príroda a zdravé životné prostredie 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ 

- využitie potenciálu domového fondu obce 

- osloviť obyvateľov miest a ponúknuť im 

možnosť vidieckeho bývania  

- chýbajúce sociálne služby terénne, ambulantné, 

aj pobytové ako aj komunitné služby 

- nízky záujem firiem investovať v menších 

obciach 

- nedostatok investičného kapitálu a vlastných 

zdrojov 

- klesajúci počet ekonomicky aktívneho 

obyvateľstva a negatívny demografický vývoj 

- odchod vzdelanej pracovnej sily 

- nedostatok pripravených stavebných pozemkov 

 

 

 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

podniky 

a organizácie

, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

v danej 

oblasti  

Ciele: 1.1.1, 

2.2.1, 2.2.2 

Zvyšovanie 

zamestnanosti 

na miestnej 

úrovni priamo 

a nepriamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov 

Obyvatelia 

obce, 

podnikateľ

ské 

subjekty 

Zlepšenie 

dostupnosti 

bývania v obci 

Budiná, zlepšenie 

demografickej 

situácie v obci 
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ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

 

 

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

Počet 

vytvorených 

miest na 

bývanie/ubytova

nie 

Ukazovate

ľ dopadu - 

výsledkov

ý 

Evidencia 

obecný úrad 

Budiná 

0  

 

 

4 

 

 

 

áno 

 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

2.1.2 Zvýšenie 

bezpečnosti 

obyvateľov 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec 

Budiná, 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce, 

Vlastníci 

nehnuteľnost

í  

Neziskové 

organizácie 

Pozemkové 

spoločenstvá 

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ  

- nedotknutá príroda a zdravé životné prostredie 

- využitie potenciálu domového fondu obce 

- osloviť obyvateľov miest a ponúknuť im 

možnosť vidieckeho bývania 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ  

- nízky záujem firiem investovať v menších 

obciach  

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- negatívny demografický vývoj  

 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

organizácie, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

v danej 

oblasti 

Ciele:  

1.1.1, 2.2.1, 

2.2.2 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

obyvateľov 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov. 

Obyvatelia 

obce 

- zvýšenie 

životnej úrovne 

obyvateľstva 
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republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

Počet 

novoosadených 

a obnovených 

lámp verejného 

osvetlenia v 

obci 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

29 

 

40 

 

 

 

áno 

 

 

 

 

 Počet osadených 

jednotiek 

kamerového 

systému 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

0 5 áno 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

2.1.3 Zlepšenie 

informačnej 

vybavenosti obce 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec 

Budiná, 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce, 

Vlastníci 

nehnuteľnost

í  

Neziskové 

organizácie 

Pozemkové 

spoločenstvá 

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ  

- nedotknutá príroda a zdravé životné prostredie 

- využitie potenciálu domového fondu obce 

- osloviť obyvateľov miest a ponúknuť im 

možnosť vidieckeho bývania 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ  

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- negatívny demografický vývoj  

 Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

organizácie, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

v danej 

oblasti 

Ciele:  

1.1.1, 2.2.1, 

2.2.2, 2.1.1, 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

obyvateľov 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

splnenie 

Obyvatelia 

obce 

- zvýšenie 

životnej úrovne 

obyvateľstva 
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hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

daných 

špecifických 

cieľov. 

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

Odhad počtu 

užívateľov, ktorí 

budú využivať 

službu 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

0 40 

 

 

 

áno 

 

 

 

 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

2.1.4 Budovanie 

a rekonštrukcia 

kultúrnej, 

športovej, 

vzdelanostnej a 

zdravotnej 

infraštruktúry 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec 

Budiná, 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce, 

Neziskové 

organizácie 

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít  

zo zdrojov EÚ  

- nedotknutá príroda a zdravé životné prostredie 

- využitie potenciálu domového fondu obce 

- osloviť obyvateľov miest a ponúknuť im 

 možnosť vidieckeho bývania 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ  

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce vo 

všetkých smeroch  

- ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- negatívny demografický vývoj  

 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

organizácie, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele 

PRO 

Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný dopad 

na cieľovú skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

v danej 

oblasti 

Ciele:  

1.1.1, 2.2.1, 

2.2.2, 

2.1.1,2.1.3 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

obyvateľov 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov. 

Obyvatel

ia obce, 

návštevní

ci 

- zvýšenie životnej 

úrovne obyvateľstva 
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Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na nadradené 

stratégie 

Počet 

vybudovaných/z

rekonštruovanýc

h prvkov 

kultúrnej, 

športovej, 

vzdelanostnej a 

zdravotnej 

infraštruktúry 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

0 1 

 

 

áno 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, 

problémy impulzy na ktoré špecifický cieľ 

reaguje 

2.1.5 Rozvíjanie 

služieb pre 

seniorov 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec Budiná, 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce, 

Neziskové 

organizácie 

- možnosti spolufinancovania rozvojových 

aktivít zo zdrojov EÚ  

- nedotknutá príroda a zdravé životné prostredie 

- využitie potenciálu domového fondu obce 

- osloviť obyvateľov miest a ponúknuť im 

možnosť vidieckeho bývania 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ  

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- negatívny demografický vývoj  

 

Spolupracu

júci 

partneri 

Štátne 

organizácie, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladan

ý dopad na 

cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

Stratégie 

environmentálne

j politiky 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

v danej 

oblasti 

Ciele:  

1.1.1, 2.2.1, 

2.2.2, 2.1.1, 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

obyvateľov 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov. 

Obyvatelia 

obce 

- zvýšenie 

životnej 

úrovne 

obyvateľstva, 

najmä 

seniorov 
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Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorovan

om 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

Počet 

vylepšených 

alebo nových 

služieb 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

0 1 

 

 

áno 

 

 

 

 
 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

2.2.1 Podpora 

kultúrnych , 

spoločenských 

a športových 

podujatí 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec 

Budiná, 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce, 

Vlastníci 

nehnuteľnost

í  

Neziskové 

organizácie 

Pozemkové 

spoločenstvá 

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ  

- nedotknutá príroda a zdravé životné prostredie 

- využitie potenciálu domového fondu obce 

- osloviť obyvateľov miest a ponúknuť im 

možnosť vidieckeho bývania 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ  

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- negatívny demografický vývoj  

 Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

organizácie, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

v danej 

oblasti 

Ciele:  

1.1.1, 2.2.1, 

2.2.2, 2.1.1, 

2.1.4, 2.1.3 

Zvýšenie 

bezpečnosti 

obyvateľov 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov. 

Obyvatelia 

obce, 

návštevníci 

obce 

- zvýšenie 

životnej úrovne 

obyvateľstva 
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roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

 Počet 

návštevníkov 

organizovaných 

podujatí 

Ukazovate

ľ dopad 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

0 100 áno 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

3.1.1 

Zabezpečenie 

vhodnej 

infraštruktúry 

triedeného zberu  

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obec Budiná 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce 

Vlastníci 

pôdy  

Neziskové 

organizácie 

Pozemkové 

spoločenstvá  

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ 

- možnosti spolupráce s obcami v rámci regiónu 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ 

- problematické uplatnenie zákona o nakladaní 

s odpadmi 

- ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- nízka disciplína obyvateľov pri nakladaní 

s odpadom 

- existencia čiernych skládok 

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

podniky 

a organizácie

, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

 Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

 Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

RIÚS BBK, 

Stratégia 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

danej 

oblasti 

Ciele: 1.2.1, 

2.2.1, 3.2.3, 

3.1.3,3.1.4 

 

Zvýšenie 

podielu 

triedeného 

odpadu 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

splnenie 

daných 

špecifických 

cieľov 

Občania 

obce,  

Podnikateľ

ské 

subjekty, 

návštevníci 

 

Zníži sa množstvo 

skládkovaných 

komunálnych 

odpadov, zvýši sa 

množstvo 

a kvalita služieb 

pre obyvateľov 
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republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

 Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

 Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nie 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

 Množstvo 

vytriedeného 

odpadu 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

12% 30% áno 

3.1.2 Investície do 

úpravy verejných 

priestranstiev, 

verejnej zelene 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obyvatelia 

obce, 

Podnikateľsk

é subjekty na 

území obce, 

Návštevníci 

- Možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ  

- Nedotknutá príroda a zdravé životné prostredie 

- Existencia turistických atrakcií v blízkom okolí 

- Bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ  

- Nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- Ohrozenie životného prostredia pri nezlepšení 

prístupu k jeho ochrane 

- Negatívny demografický vývoj 

 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Štátne 

podniky 

a organizácie

, 

BBSK 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program rozvoja 

vidieka, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

RIÚS BBK, 

Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

Priamo a 

nepriamo 

podporuje 

napĺňanie 

cieľov 

danej 

oblasti  

Ciele:  

1.1.2, 1.2.1, 

2.2.1, 3.1.1, 

3.1.3,  

Podpora 

zelenej 

infraštruktúry 

nepriamo 

podporí 

všetky ciele 

obce 

Obyvatelia 

obce, 

podnikateľ

ské 

subjekty, 

návštevníci 

obce 

Zvýšenie životnej 

úrovne 

obyvateľstva 
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Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

Počet 

realizovaných 

projektov 

zelenej 

infraštruktúry 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

0 2 áno 

      

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

3.1.3 Budovanie 

a rekonštrukcia 

technickej 

a dopravnej 

infraštruktúry 

v obci  

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obyvatelia 

obce 

Neziskové 

organizácie 

 

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ 

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- nedostatok investičného kapitálu a vlastných 

zdrojov 

- existencia turistických atrakcií v blízkom okolí 

- negatívny demografický vývoj 

- existencia kultúrnych a športových zariadení 

(KD, amfiteáter) 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Neziskové 

organizácie, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

RIÚS BBK, 
Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

Priamo a 

nepriamo 

prispieva 

k napĺňani

u cieľov 

v danej 

oblasti  

Ciele:  

2.2.1, 2.2.2, 

2.1.2, 2.1.3. 

2.1.1 

Budovanie 

miestnych 

komunikácií, 

dokončenie 

výstavby 

amfiteátra, 

rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia, 

zavedenie 

kamerového 

systému 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

plnenie 

daných cieľov 

Obyvatelia 

obce, 

návštevníci 

obce 

Zvýšenie 

životného 

štandardu pre 

obyvateľov a 

rozšírenie 

ponúkaných 

služieb.  

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 
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 Dĺžka 

zrekonštruovaný

ch miestnych 

komunikácií  

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

0  

 

 

 

2000m 

 

 

 

 

áno 

 Dĺžka 

novovybudovan

ých miestnych 

komunikácií  

 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

0  

 

 

 

500 m 

 

 

 

áno 

 Dĺžka 

novovybudovan

ých chodníkov  

 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

0  

 

100 m 

 

áno 

 

 

 

Špecifické ciele Doba realizácie Partneri pre 

implementáciu PRO 

Väzba na výzvy, potenciálny, limity, problémy 

impulzy na ktoré špecifický cieľ reaguje 

3.1.4 

Predchádzanie 

vzniku odpadu, 

príprava na 

opätovné použitie, 

recyklácia 

1Q 2022 – 4 Q 

2027 
Hlavný 

partner 

Obyvatelia 

obce 

Neziskové 

organizácie 

 

- možnosti spolufinancovania rozvojových aktivít 

zo zdrojov EÚ 

- bariéry pri získavaní prostriedkov z fondov EÚ 

- nevyužitie prístupných zdrojov pre rozvoj obce 

vo všetkých smeroch  

- nedostatok investičného kapitálu a vlastných 

zdrojov 

- existencia turistických atrakcií v blízkom okolí 

- negatívny demografický vývoj 

- existencia kultúrnych a športových zariadení 

(KD, amfiteáter) 

Spoluprac

ujúci 

partneri 

Neziskové 

organizácie, 

BBSK 

 

Väzba na nadradené 

a sektorálne stratégie 

Väzba na ostatné ciele PRO Očakávaný dopad 

Stratégia  Väzba Ciele Väzba Cieľová 

skupina 

Predpokladaný 

dopad na cieľovú 

skupinu 

Partnerská 

dohoda, 

Národná 

stratégia 

regionálneho 

rozvoja SR, 

Program 

hospodárskeho 

a sociálneho 

rozvoja BBSK, 

RIÚS BBK, 
Stratégie 

environmentáln

ej politiky 

Slovenskej 

republiky do 

roku 2030, a 

ďalšie sektorové 

strategické 

dokumenty 

Priamo a 

nepriamo 

prispieva 

k napĺňani

u cieľov 

v danej 

oblasti  

Ciele:  

2.2.1, 2.2.2, 

2.1.2, 2.1.3. 

2.1.1 

Budovanie 

miestnych 

komunikácií, 

dokončenie 

výstavby 

amfiteátra, 

rekonštrukcia 

verejného 

osvetlenia, 

zavedenie 

kamerového 

systému 

priamo 

a nepriamo 

podporí 

plnenie 

daných cieľov 

Obyvatelia 

obce, 

návštevníci 

obce 

Zvýšenie 

životného 

štandardu pre 

obyvateľov a 

rozšírenie 

ponúkaných 

služieb.  

      

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 
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Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Väzba na 

nadradené 

stratégie 

 Počet 

zorganizovanýc

h výmenných 

búrz  

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

0  

 

 

 

2 

 

 

 

 

áno 

Počet 

zrealizovaných 

aktivít vedúcich 

k predchádzaniu 

vzniku odpadu, 

príprava na 

opätovné 

použitie, 

recyklácii 

Ukazovate

ľ 

výsledkov

ý 

Evidencia 

Obecný úrad 

0  2 áno 

3.4 Strategický prístup pre dosiahnutie vízie a hlavného cieľa, priorít  a systému cieľov PRO 

Obec sa bude snažiť využívať príležitosti, ktoré sa jej naskytnú. Momentálne na to nemá dostatočné  

schopnosti. Svoje slabosti sa musí snažiť odstraňovať, aby jej nebránili v napredovaní. Odporúča 

sa STRATÉGIA SPOJENECTVA – nájsť kvalitného a spoľahlivého partnera, ktorý jej pomôže 

zlepšiť sa a vyniknúť. Stratégia PRO Obce Budiná je založená na čo najefektívnejšom 

a udržateľnom využívaní vlastných zdrojov obce, s využitím zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. 
 

3.5 Partneri pre implementáciu PRO a stratégia ich zapojenia 
P.č. Názov Záujem v konkrétnom projekte v rámci PHSR  Vyhodnotenie, 

poznámky  
1.  Obecný úrad Budiná Výkonný a administratívny orgán   
2.  Aktívni občania  Konzultačný a poradný orgán   

3. Subjekty pôsobiace v 

cestovnom ruchu v regióne 

Zapojené pri príprave a realizácii nástrojov v oblasti 

cestovného ruchu  
 

4. 

 

Zamestnávatelia pôsobiaci 

v regióne 

spolupráca pri implementácii nástrojov v oblasti 

zamestnanosti a podnikateľského prostredia 

 

5. Susedné obce z regiónu spolupráca pri implementácii nástrojov s presahom 

územia (infraštruktúra, cestovný ruch) 
 

 
 

4.  IMPLEMENTAČNÝ PLÁN A PLÁN MONITOROVANIA  

4.1  4.1. Nástroje na implementáciu stratégie, postup pri implementácii PRO (rozdelenie úloh, činností 

a zodpovedností, časový harmonogram, implementačná štruktúra vrátane princípov, procesov a 

systému riadenia implementácie a riadenia rizík) 
Nástroje (opatrenia/aktivity/investície/programy/projekty) na dosiahnutie špecifického cieľa 

Špeci-

fický cieľ 

Nástroj/Aktivita/Projekt Nositeľ 

projektu/zod

povednosť 

Miesto Časový 

harmonogram 

Monitoring/ukazovatele 

  

1.1.1 Podpora malého a  

stredného podnikania 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ/Počet nových 

podnikateľských subjektov 

 

Evidencia OÚ/Výmera aktívne 

využívanej pôdy 

1.1.2 Podpora aktívneho 

využívania pôdy 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Výmera aktívne 

využívanej pôdy 

1.2.1 Dokončenie výstavby 

amfiteátra (2 fázy) 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ/Počet 

vytvorených atrakcií pre  

návštevníkov 



Obec Budiná 

                                            Obecný úrad, Budiná 96, 985 12 Tuhár  

 

 

53 

V zmysle dokumentu: Metodika tvorby PHRSR 2020, verzia: 1.0.3 

 

1.2.1 Zriadenie múzea Obec Budiná 

/OZ Pravá 

Budiná 

Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ/Počet 

vytvorených atrakcií pre  

návštevníkov 

1.2.1 Zriadenie ubytovania Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Kapacita 

vytvorených ubytovacích 

jednotiek s podporou Obce 

Budiná 

2.1.1 Zriadenie ubytovania 

v priestoroch Obecného 

úradu alebo vo voľných 

budovách (vlastník nie je 

obec)  

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Kapacita 

vytvorených ubytovacích 

jednotiek s podporou Obce 

Budiná 

2.1.2 Modernizácia verejného 

osvetlenia 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Počet 

novoosadených a obnovených 

lámp verejného osvetlenia v obci 

2.1.2 Vybudovanie kamerového 

systému 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Počet osadených 

jednotiek kamerového systému 

2.1.3 Zriadenie verejne 

dostupného wifi 

pripojenia 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Odhad počtu 

užívateľov, ktorí budú využivať 

službu 

2.1.4 Rekonštrukcia interiéru 

kultúrneho domu 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Počet 

zmodernizovaných/nových 

zariadení 

2.1.5 Nové služby pre seniorov Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Počet 

vylepšených alebo nových 

služieb pre seniorov 

2.2.1 Organizovanie 

spoločenských podujatí 

Obec Budiná Budiná 2022 2027  

Evidencia OÚ /Počet 

návštevníkov organizovaných 

podujatí 

3.1.1 Nákup kompostérov  Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Množstvo 

vytriedeného odpadu 

3.1.1  Iné aktivity vedúce 

k zvýšeniu miery 

triedeného zberu 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Množstvo 

vytriedeného odpadu 

3.1.2 Aktivity týkajúce sa 

údržby a rozvoja obecnej 

zelene a verejných 

priestranstiev 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Počet 

realizovaných projektov zelenej 

infraštruktúry 

3.1.3 Budovanie a 

rekonštrukcia miestnych 

komunikácií (cesty, 

chodníky) 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Dĺžka 

zrekonštruovaných miestnych 

komunikácií  

 

 

Dĺžka novovybudovaných 

miestnych komunikácií  

 

 

Dĺžka novovybudovaných 

chodníkov 

3.1.4 Organizovanie rôznych 

výmenných búrz 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Počet 

zorganizovaných búrz 

3.1.4 Iné aktivity vedúce 

k predchádzaniu vzniku 

odpadu, príprava na 

opätovné použitie, 

recyklácia 

Obec Budiná Budiná 2022 2027 Evidencia OÚ /Počet 

zrealizovaných aktivít 
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4.2  Systém monitorovania a hodnotenia napĺňania PRO 
 

Cieľom monitorovania a hodnotenia je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia 

opatrenia navrhnuté v Programe rozvoja obce. Koordinátorom monitorovania je starosta obce. Úlohou 

koordinátora bude poslať1x ročne podkladové materiály všetkým členom monitorovacieho výboru (v 

prípade obce Budiná Obecnému zastupiteľstvu) a tiež predložiť monitorovaciu správu obecnému 

zastupiteľstvu 1x ročne, vrátane vyhodnotenia merateľných ukazovateľov. 

 

Výstupom bude monitorovacia správa obsahujúca návrh opatrení a aktualizácie PRO. Táto bude 

schvaľovaná obecným zastupiteľstvom. Opatrenia a aktualizácie schválené zastupiteľstvom sa stanú 

súčasťou Programu rozvoja obce. 

 

Zákon 309/2014 Z. z. upravuje povinnosť obce predkladať Banskobystrickému samosprávnemu 

kraju správy o plnení Programu rozvoja obce – do 31. 5.  

 

 
 

Názov indikátora/ 

míľnika/ ukazovateľa 

efektívnosti 

Spôsob 

monitorovania 

Časové body 

monitorovania 

Územná podrobnosť 

monitorovania 

Zodpovednosť za 

monitoring 

Počet zrealizovaných 

projektov/nástrojov 

Evidencia obce 31.12. v každom roku 

platnosti 

Obec Starosta obce 

Miera plnenia 

ukazovateľov 

Evidencia obce 31.12. v každom roku 

platnosti 

Obec Starosta obce 

Výška 

preinvestovaných 

prostriedkov do 

nástrojov a opatrení 

Evidencia obce 31.12. v každom roku 

platnosti 

Obec Starosta obce 

 

 

 

 

5. PLÁN VYUŽITIA/AKTIVIZÁCIE ZDROJOV VRÁTANE FINANČNÉHO PLÁNU  

Plán využitia zdrojov vrátane zostavenia finančného plánu implementácie stratégie je jednou z 

kľúčových častí podrobného plánu implementácie stratégie. V rámci tejto časti sa stanovia finančné, 

ľudské, priestorové, materiálne, prípadne iné zdroje, ktoré sú nevyhnutné pre implementáciu stratégie 

a zostaví sa plán ich nasadenia v procese implementácie PRO vrátane plánu využitia finančných 

zdrojov. Tieto plány identifikujú objemy finančných a iných zdrojov a alokujú ich podľa účelu, času 

a miesta ich využitia. 

Obec Budiná plánuje na svoje aktivity využiť vlastné zdroje z obecného rozpočtu v kombinácii s 

možnosťami financovania zo štrukturálnych fondov, fondov Európskej únie a štátnych fondov. V 

súčasnosti môže obec žiadať o nenávratné finančné prostriedky z operačných programov 

Programového obdobia 2014 – 2020 do 31.12.2023, následne od roku 2022 z Operačného programu 

Slovensko (Programové obdobie 2021 – 2027). 

 

Zdroje finančného zabezpečenia*: 

a.    Verejné zdroje: 

-    štátny rozpočet, 

-    štátne účelové fondy (Environmentálny fond, Štátny fond rozvoja bývania, Recyklačný fond), 

-    rozpočet vyšších územných celkov (VÚC), 

-    rozpočet obce. 
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b.     Iné zdroje: 

-    prostriedky fyzických osôb, 

-    prostriedky právnických osôb, 

-    úvery, 

-    príspevky medzinárodných organizácií, 

-    iné prostriedky. 

c.    Doplnkové zdroje finančného zabezpečenia − finančné prostriedky z Európskej únie 

(programovacie obdobie 2021-2027, Operačný program Slovensko) 
 

Identifikátor Strategický cieľ 

(označenie a názov) 

Rok Spolu Zdroje finančného 

zabezpečenia* N N+1 N+2 

Špecifický cieľ (označenie)     

1.1.1 Podpora malého a 

stredného 

podnikania 

EUR EUR 5 000,00 EUR 5 000,00EUR a,b,c 

1.1.2 Podpora aktívneho 

využívania pôdy 

EUR EUR 6 000,00 EUR  6 000,00EUR a,b,c 

1.2.1 Dokončenie 

výstavby amfiteátra 

(2 fázy) 

EUR EUR 50 000,00 

EUR 

50 000,00EUR a,b,c 

1.2.1 Zriadenie múzea EUR EUR 10 000,00 

EUR 

10 000,00EUR a,b,c 

1.2.1 Zriadenie 

ubytovania 

EUR EUR 20 000,00 

EUR 

20 000,00EUR a,b,c 

2.1.1 Zriadenie 

ubytovania 

v priestoroch 

Obecného úradu 

alebo vo voľných 

budovách (vlastník 

nie je obec) 

EUR EUR 5 000,00 EUR 5 000,00 EUR a,b,c 

2.1.2 Zriadenie 

ubytovania 

v priestoroch 

Obecného úradu 

alebo vo voľných 

budovách (vlastník 

nie je obec)  

EUR EUR 15 000,00 

EUR 

 

 

 

 

 

15 000,00EUR a,b,c 

   

2.1.2 Modernizácia 

verejného osvetlenia 

EUR EUR 30000EUR 30000EUR a,b,c 

2.1.2 Vybudovanie 

kamerového systému 

EUR EUR 5000EUR 5000EUR a,b,c 

2.1.3 Zriadenie verejne 

dostupného wifi 

pripojenia 

EUR EUR 5000,00 EUR 5000,00EUR a,b,c 

2.1.4 Rekonštrukcia 

interiéru kultúrneho 

domu  

EUR EUR 5000EUR 5000EUR a,b,c 

2.1.5 Služby pre seniorov EUR EUR Podľa 

potreby 

Podľa potreby a,b,c 

2.2.1 Organizovanie 

spoločenských 

podujatí 

EUR EUR Podľa 

potreby 

Podľa potreby a,b,c 

3.1.1 Nákup kompostérov EUR EUR 2000EUR 2000EUR a,b,c 
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3.1.1 Iné aktivity vedúce k 

zvýšeniu miery 

triedeného zberu 

EUR EUR Podľa 

potreby 

Podľa potreby a,b,c 

3.1.2 Aktivity týkajúce sa 

údržby a rozvoja 

obecnej zelene a 

verejných 

priestranstiev. 

EUR EUR 3000,00EUR 3000,00EUR a,b,c 

3.1.3 Budovanie a 

rekonštrukcia 

miestnych 

chodníkov 

a komunikácií 

v obci Budiná 

EUR EUR 35000EUR 35000EUR a,b,c 

3.1.4 Organizovanie 

rôznych 

výmenných búrz 

EUR EUR Podľa 

potreby 

Podľa potreby a,b,c 

3.1.4 Iné aktivity vedúce 

k predchádzaniu 

vzniku odpadu, 

príprava na 

opätovné použitie, 

recyklácia 

EUR EUR Podľa 

potreby 

Podľa potreby a,b,c 

 

6. RIZIKÁ IMPLEMENTÁCIE A ICH PREVENCIA  
 

Popis rizika Väzba rizika na 

cieľ resp. nástroj 

implementácie 

PRO  

Zhodnote

-nie 

význam-

nosti 

rizika 

Opatrenie na 

zníženie rizika 

Spôsob 

monitorovani

a rizika 

Zodpovednosť za 

monitorovanie 

a realizáciu opatrenia 

 

Finančné Prioritná oblasť 1, 2, 

3 

Vysoká Nedostatok 

finančných 

zdrojov na 

implementáciu 

Aktivita obce 

v oblasti 

aktivít 

regionálneho 

rozvoja, 

aktívne 

vyhľadávanie 

možností 

nenávratného 

financovania 

Starosta obce 

Dosiahnutia 

merateľných 

ukazovateľov 

Prioritná oblasť 1, 2, 

3 

Vysoká Nedosiahnutia 

stanovených 

hodnôt 

merateľných 

ukazovateľov 

Reálne 

stanovenie 

plánovaných 

hodnôt 

Starosta obce 

Legislatívne Prioritná oblasť 1, 2, 

3 

Vysoká Prekážka 

v aktuálne platnej 

legislatíve pri 

implementácii 

Analýza 

legislatívy pred 

prípravou 

programu 

Starosta obce 

Personálne Prioritná oblasť 1, 2, 

3 

Vysoká Nedostatok 

personálnych 

kapacít na 

implementáciu 

Analýza trhu 

práce, 

expertov, 

partnerov 

Starosta obce 
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7. RIADENIE IMPLEMENTÁCIE  
 

Názov  

štruktúry 

kontroly 

implementácie 

PRO 

Úlohy a kompetencie v rámci implementácie PRO 

Zastupiteľstvo Schvaľovanie aktualizácií programu, monitorovacích správ, projektových zámerov 

Iné stále 

orgány, 

kontroly, 

riadenia 

a koordinácie v 

území 

 

Kontrolór obce   

- Anna Zvarová 

Názov  

štruktúry 

riadenia 

implementácie 

PRO 

Členovia a ich 

funkcie 

Popis kompetencií 

štruktúry implementácie 

pri implementácii PRO 

Popis princípov práce štruktúry 

implementácie, organizácie práce a 

rozhodovacích procesov 

Riadiaci výbor Starosta a obecné 

zastupiteľstva 

Rozhoduje, presadzuje, 

zadáva úlohy, lobuje 

smerom k nadriadeným 

orgánom a zabezpečuje 

všeobecnú podporu 

realizácie plánu 

Zasadá minimálne 1 krát štvrťročne. Každý 

člen by mal mať kompetenciu prijať 

rozhodnutie a mal by zohrávať významnú 

úlohu v živote obce tak, aby mohol 

intervenovať pri realizácii a riešiť vznikajúce 

problémy. 

Názov 

výkonnej 

štruktúry v 

procese 

implementácie 

PRO 

Členovia a ich 

funkcie 

Popis kompetencií 

štruktúry implementácie 

pri implementácii PRO 

Popis princípov práce štruktúry 

implementácie, organizácie práce a 

rozhodovacích procesov 

Ekonomická 

komisia  

Jozef Gábor 

Miroslav Gábor 

Milan Koška 

Radoslav Koška 

Ivan Zvara 

- prejednáva návrh rozpočtu 

obce, jeho zmien, správy o 

čerpaní rozpočtu a 

záverečný účet obce a  

predkladá písomné 

stanoviská pre rokovanie 

obecného zastupiteľstva, 

- prejednáva návrh 

všeobecne záväzného 

nariadenia o miestnych 

daniach a poplatkoch, 

- prejednáva prijatia úverov 

a pôžičiek obce, 

- dohliada na hospodárenie a 

nakladanie s majetkom obce 

a majetkom vo vlastníctve 

štátu prenechanom na 

dočasné hospodárenie, ak to 

určujú zásady hospodárenia 

s majetkom obce, 

- posudzuje žiadosti o 

poskytnutie jednorazovej 

dávky sociálnej pomoci a 

predkladá návrh na 

Prerokovanie pripomienok k jednotlivým 

sektorom PRO v rámci aktualizácií, 

spolupráca pri implementácii a monitorovaní 

PRO. 
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rokovanie obecného 

zastupiteľstva, 

- posudzuje návrhy na 

zabezpečenie sociálnej 

starostlivosti v obci o 

starých a ťažko zdravotne 

postihnutých občanov, 

rodiny s deťmi a 

neprispôsobivých občanov, 

- posudzuje návrhy na 

starostlivosť o osamelých, 

chorých, sociálne slabších 

občanov, ktorí potrebujú 

pomoc z pohľadu 

prenesenia kompetencií 

štátnej správy - 

opatrovateľská služba, 

- posudzuje návrhy na 

sociálne - právnu ochranu 

detí a mládeže, 

- posudzuje návrhy na 

rozvoj v náhradnej forme 

rodinnej výchovy. 

 

 

8. ODPORÚČANIA A POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO SPRACOVANIA PRO  

8.1. Odporúčania a požiadavky vyplývajúce zo spracovania PRO pre nadradené a nižšie úrovne 

strategického riadenia 

Program rozvoja obce je program na najnižšom stupni verejnej správy, preto z neho nevyplývajú 

žiadne odporúčania na nižšie úrovne strategického riadenia 

Pri spracovaní PRO Budiná sa vychádzalo zo strategických dokumentov na úrovniach, ktoré boli 

zohľadnené. Žiadame, aby sa pri aktualizácii strategických dokumentov prihliadalo na prijaté 

PRO na najnižších úrovniach, nakoľko tieto sú ľuďom najbližšie. 

8.2. Odporúčania a požiadavky pre partnerské a spolupracujúce subjekty 

a. Obecný úrad Budiná – výkonný orgán, administratívny orgán. Požaduje sa aby vytváral technické 

a administratívne zázemie pre implementáciu a monitoring PRO, 

b. Aktívni občania - konzultačný a poradný orgán pri implementácii špecifických nástrojov PRO. 

Požaduje a očakáva sa podávanie pripomienok a návrhov k realizácii PRO počas jeho 

implementácie. Zároveň sa požaduje aktívny prístup pri realizácii jednotlivých nástrojov,  

c. Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v regióne – zapojené pri príprave a realizácii nástrojov v 

oblasti cestovného ruchu. Požaduje poradenstvo a spolupráca aj počas implementačnej fázy, 

d. Rozvojové a konzultačné agentúry – konzultácia možností získania nenávratných zdrojov pre 

implementáciu nástrojov. Očakáva sa aktívna spolupráca a výmena informácií najmä v oblasti 

možností získavania nenávratných zdrojov,  

e. Zamestnávatelia pôsobiaci v regióne – Očakáva sa najmä spolupráca pri implementácii nástrojov 

v oblasti zamestnanosti a podnikateľského prostredia, 

f. Susedné obce z regiónu – Očakáva sa najmä spolupráca pri implementácii nástrojov s presahom 

územia (infraštruktúra, cestovný ruch),  

g. Orgány štátnej správy a regionálnej samosprávy – Očakáva sa spolupráca a konzultácie pri 

realizácii a implementácií nástrojov. Očakáva sa tiež profesionálny a ústretový prístup pri 

schvaľovacích a povoľovacích konaniach. 

8.3. Záverečná správa 
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        Program rozvoja obce Budiná nie je statický, práve naopak ide o živý dokument. Jeho realizácia 

musí byť spoľahlivo sledovaná. Vzhľadom na to, že tento strategický dokument vznikal v období 

poznačenom rozsiahlou pandémiou ochorenia Covid-19, ktorého dopady, či už ekonomické alebo 

sociálne, môžeme len odhadovať, môžeme s určitosťou povedať, že PRO Budiná musí byť podľa 

potreby doplňovaný a aktualizovaný. Neistota, ktorú obec prežíva sústreďuje priorita na základné 

samosprávne funkcie, nechceme však, aby rozvojové a investičné priority stagnovali. 

  

       Pri aktualizáciách je dôležité, aby bolo zachované smerovanie načrtnuté v tomto dokumente, ktoré 

vzniklo na základe konsenzu s využitím zapojenia širokej verejnosti. V prípade, ak vznikne nová 

spoločenská potreba, objavia sa „nové projekty“, mali by prejsť štandardizovanou procedúrou 

prípravy a pripomienkovania. Až následne by mali byť zaradené do aktualizovaného programu. Je na 

všetkých aktéroch podieľajúcich sa na plánovaní, aby prispeli svojim dielom k tomu, aby nástroje 

(projekty) v rámci jednotlivých prioritných oblastí boli zrealizované. 
 

9. VYUŽITÉ ZDROJE 

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE - Význam, štruktúra 

a základné metodické tézy, Banská Bystrica máj 2004, Katarína Lukáčová, Juraj Zamkovský, 

Tlačiareň Merkantil, s. r. o., Banská Bystrica 

Štúdia uskutočniteľnosti trás k turistickým atraktivitám v regióne destinácie Turistický Novohrad 

a Podpoľanie 

Obecný úrad Budiná 

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 

Banskobystrická regionálna správa ciest Lučenec 

Slovenský plynárenský priemysel a. s.  

Stredoslovenská energetika a. s. Lučenec  

PHSR obce Budiná 2016 - 2020 

Prieskum medzi občanmi Obce Budiná 

www.vucbb.sk 

ww.wikipedia.sk 

www.telecom.gov.sk 

https://obecbudina.sk/obec/ 

www.orsr.sk 

https://www.oma.sk/ 

//zbgis.skgeodesy.sk/ 

www.statistics.sk 

www.beiss.sk 

SODB 2021 

Metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, 

programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, 

rozumného) rozvoja v. 1.0.3 

10. PRÍLOHY 

1. Dotazník  

2. Vzor monitorovacej správy 

 

 

 

 

http://www.vucbb.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.statistics.sk/
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Príloha č. 1  

 

 

Vážení obyvatelia obce. 

Obec Budiná v spolupráci s EVS Novohrad pripravuje program rozvoja obce (PRO) na nasledujúce 

programové obdobie 2021 – 2027. Ide o strategický rozvojový dokument, ktorý má byť nositeľom 

rozvojovej politiky obce a má vychádzať z predstáv jej vedenia a predstáv jej obyvateľov. Spracovaním 

PRO dáva obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj budúcnosť svojich obyvateľov. 

Obyvatelia obce majú možnosť zapojiť sa priamo so svojimi nápadmi do tvorby PRO a to prostredníctvom 

tohto anonymného dotazníka. Jeho cieľom je zmapovať Vaše potreby, názory a predstavy pre účely 

krajšieho a plnohodnotnejšieho života v obci. 

 Dotazník v elektronickej podobe nájdete na našej webovej stránke https://obecbudina.sk/. Pokiaľ 

chcete dotazník odovzdať v papierovej forme, urobte tak v podateľni obecného úradu. 

 

Ďakujeme! 

 

DOTAZNÍKOVÉ OTÁZKY 

Odpovede označte ☒ vyberte vždy len jednu možnosť! 

 

1. Aký je Váš vek? 

☐ 15 – 19 rokov ☐ 20 – 29 rokov ☐ 30 – 39 rokov ☐ 40 – 49 rokov 

☐ 50 – 59 rokov ☐ viac ako 60 rokov 

 

2. Ako dlho žijete v obci? 

☐ 0 -5 rokov  ☐ 6 -10 rokov  ☐11 – 20 rokov  ☐ viac ako 20 rokov 

 

3. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

☐ základné   ☐ stredná škola bez maturity  ☐stredná škola s maturitou 

☐ vysokoškolské I. stupňa ☐ vysokoškolské II. stupňa  ☐ vysokoškolské III.stupňa 

 

4. Aké je Vaše sociálne postavenie? 

☐ zamestnanec  

☐ nezamestnaný   

☐ nezamestnaný, ale zapojený do činností UPSVaR (aktivačné práce, malé obecné práce) 

☐ podnikateľ / živnostník   

☐ starobný dôchodca   

☐ materská / rodičovská dovolenka    

☐ študent    

☐ iné ...................................... 

 

5. Kde pracujete? 

☐ v obci ☐ dochádzam do susednej obce .................   ☐ dochádzam do mesta ................ 

 

6. Aký je hlavný dôvod, prečo bývate v obci? 

☐ narodil/a som sa tu 

☐ vyrastal/a som tu 
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☐ priženil / „privydala“ som sa sem 

☐ pracujem tu 

☐ mám rád / rada život na vidieku 

☐ iné ...................................................... 

 

7. Aké je zloženie Vašej domácnosti? 

☐ jednotlivec      ☐ obaja rodičia s dieťaťom / deťmi 

☐ manželia bez detí, resp. deti sú dospelé a žijú inde  ☐ viacgeneračná domácnosť 

 

8. Kde navštevuje Vaše dieťa jasle / škôlku / školu? (ak nemáte deti, otázku preskočte) 

☐ navštevuje zariadenie v obci   ☐ dochádza do susednej obce  

☐ dochádza do mesta    ☐ býva na internáte 

 

9. Akým spôsobom dochádzate Vy alebo Vaše dieťa do práce / školy? 

(Odpovedajte, ak Vy alebo vaše dieťa musíte za prácou / školou dochádzať. Ak nemusíte, otázku 

preskočte) 

☐ autom  ☐ autobusom  ☐vlakom  ☐ iné 

 

10. Ste spokojný s množstvom spojov, ktorými sa viete dostať z obce?  

☐ Áno  ☐ Nie, uveďte dôvod 

........................................................................................................................................... 

 

11. Aký prvok infraštruktúry Vám v obci chýba resp. je nejaký existujúci prvok dopravno-technickej 

infraštruktúry, ktorý potrebuje rekonštrukciu alebo je potrebné ho dobudovať? (aj viaceré možnosti) 

☐ kanalizácia  ☐ vodovod  ☐ elektrické siete ☐ plynofikácia 

☐ telekomunikácie  ☐ chodníky   ☐ tepelné hospodárstvo  

☐ odpadové hospodárstvo    ☐ cestná sieť a dopravné systémy 

☐ iné .................................................................. 

 

12. Ste spokojný s občianskou vybavenosťou v obci? 

☐ spokojný  ☐ čiastočne spokojný  ☐ nespokojný 

 

13. Chýba Vám v obci nejaká služba za ktorou musíte často dochádzať? Ak áno, aká? 

☐ Áno.......................................................................................................... ☐ Nie 

 

 

14. Potreboval by nejaký člen Vašej rodiny sociálne služby priamo v obci? (Formou domova 

dôchodcov, pomoc sociálneho pracovníka priamo doma a pod.)  

☐ Áno.......................................................................................................... ☐ Nie 

 

15. Ste spokojný s dostupnosťou služieb všeobecného lekára v obci alebo v jej blízkom okolí? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

16. Triedite odpad?  

☐ Áno ☐ Nie 
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17. Ste dostatočne informovaný o dianí v obci? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

18. Akým spôsobom Vás obec informuje o dianí vo Vašej obci? (aj viaceré možnosti) 

☐ miestny rozhlas ☐ webová stránka ☐ miestne noviny 

 

19. Trávite svoj voľný čas v obci? Ak áno, ako? 

☐ Áno.......................................................................................................... ☐ Nie 

 

20. Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity pre deti? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

21. Je v obci dostatok možností pre voľnočasové aktivity pre mládež? 

☐ Áno ☐ Nie 

 

22. Ako ste si zriadili internetové pripojenie? 

☐ Od poskytovateľa, ktorý má svoju sieť priamo v obci  ☐ od iného poskytovateľa 

 

23. Keby ste mali ukázať novému návštevníkovi resp. obyvateľovi iného kraja/ okresu obec, kam by 

ste ho vzali? 

 

................................................................................................................................................. 

 

24. Aká je podľa Vás kvalita života v obci? 

☐ Veľmi dobrá  ☐ dobrá  ☐ priemerná  ☐ zlá 

 

25. Plánujete ostať bývať v obci? Ak nie, čo by Vás presvedčilo ostať? 

☐ Áno ☐ Nie ....................................................................................................................... 

 

26. Máte nejaký podnikateľský zámer, ktorý by sa dal v obci realizovať? Ak áno, stručne ho popíšte. 

☐ Áno ☐ Nie 

 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

27. Na ktoré 3 oblasti rozvoja obce by sa mala samospráva v budúcnosti sústrediť? 

☐ vytvorenie lepších podmienok pre rodiny s deťmi 

☐ dopravná infraštruktúra 

☐ obnova a budovanie chodníkov 

☐ informovanosť v obci 

☐ kvalita služieb obecného úradu 

☐ kultúrny a spoločenský život 

☐ verejná zeleň 

☐ odpadové hospodárstvo 
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☐ služby a občianska vybavenosť 

☐ požiarna ochrana 

☐ iné, špecifikovať ......................................................................................................... 

 

28. Priestor pre ďalšie návrhy na zlepšenie života v obci neobsiahnuté v otázkach: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

      

 

Ďakujeme za Vašu účasť! 
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Príloha č. 2  

 

 

 

 

 

 

 

Program rozvoja obce Budiná 

2021 - 2027 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorovacia správa 
Hodnotenie ukazovateľov plnenia strategických cieľov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obci Budiná, dňa ........................... 

 

Vypracoval: ...................................... 

 

Schválil: ........................................... 
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PRIORITNÁ 

OBLASŤ 

1. Hospodárska oblasť 

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

1.1.1 Podpora 

malého 

a stredného 

podnikania 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Počet nových 

podnikateľských 

subjektov 

 

 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

 Výmera aktívne 

využívanej pôdy 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

1.1.2 Podpora 

aktívneho 

využívania pôdy 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Výmera aktívne 

využívanej pôdy 

 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

obecného 

úradu Budiná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

1.2.1 Využitie 

potenciálu obce 

pre rozvoj 

cestovného 

ruchu 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Počet 

vytvorených 

atrakcií pre 

návštevníkov 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 
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 Kapacita 

vytvorených 

ubytovacích 

jednotiek 

s podporou obce 

Budiná 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 

2. Spoločenská oblasť 

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

2.1.1 Zlepšenie 

dostupnosti 

bývania v obci  

 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Kapacita 

vytvorených 

ubytovacích 

jednotiek s 

podporou Obce 

Budiná 

Ukazovateľ 

dopadu - 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

2.1.2 Zvýšenie 

bezpečnosti 
Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Počet 

novoosadených 

a obnovených 

lámp verejného 

osvetlenia v 

obci 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Počet osadených 

jednotiek 

kamerového 

systému 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

2.1.3 Zlepšenie 

informačnej 

vybavenosti 

obce  

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Odhad počtu 

užívateľov, ktorí 

budú využívať 

službu 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele

  

Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 
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2.1.4  

Budovanie a 

rekonštrukcia 

kultúrnej, 

športovej, 

vzdelanostnej a 

zdravotnej 

infraštruktúry 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Počet 

zmodernizovaný

ch zariadení 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

2.1.5 Rozvíjanie 

služieb pre 

seniorov 

Názov 

indikátora 

Typ 

indikátora 

Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 

Cieľová 

hodnota 

Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Počet 

vylepšených 

alebo nových 

služieb 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

2.2.1 Podpora 

kultúrnych, 

spoločenských 

a športových 

podujatí  

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia 

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Počet 

návštevníkov 

organizovaných

podujatí 

Ukazovateľ  

dopad 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

  

 

 

 

 

 

PRIORITNÁ 

OBLASŤ 

 

3. Environmentálna oblasť 

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

3.1.1 Zvýšenie 

podielu 

triedeného 

odpadu 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Množstvo 

vytriedeného 

odpadu  

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

3.1.2 Investície 

do úpravy 

verejných 

priestranstiev, 

verejnej zelene 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia  

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 
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 Počet 

realizovaných 

projektov 

zelenej 

infraštruktúry 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

  

 

 

 

 

 

 

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

3.1.3 Budovanie 

a rekonštrukcia 

technickej 

a dopravnej 

infraštruktúry 

v obci  

 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia 

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Dĺžka 

zrekonštruovaný

ch miestnych 

komunikácií  

 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dĺžka 

novovybudovan

ých miestnych 

komunikácií  

 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

 Dĺžka 

novovybudovan

ých chodníkov  

 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

Špecifické ciele Indikátory viažuce sa ku špecifickému (operatívnemu cieľu) 

3.1.4 

Predchádzanie 

vzniku odpadu, 

príprava na 

opätovné 

použitie, 

recyklácia 

 

Názov 

indikátora 
Typ 

indikátora 
Dátový set 

pre jeho 

monitorova

nom 

Vstupná 

hodnota 
Cieľová 

hodnota 
Interpretácia 

(nárast, 

stagnácia, 

pokles) 

 Počet 

zorganizovanýc

h výmenných 

búrz 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

 Počet 

zrealizovaných 

aktivít vedúcich 

k predchádzaniu 

vzniku odpadu, 

príprava na 

opätovné 

použitie, 

recyklácii 

Ukazovateľ 

výsledkový 

Evidencia 

Obecný úrad 

Budiná 

   

       

 

 

 


